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Bez rukaviček     
„Tak ano, vydělám si,“ řekl mi kominík, který ve starém domě 
frézoval komínový průduch. Pak do něj vkládal čtrnáct metrů dlou-
hou, více než padesát kilogramů těžkou nerezovou flexibilní vložku 
o průměru 180 milimetrů; ta se přitom kroutila jako blyštivý had. 
Balancoval s ní dvanáct metrů nad zemí na úzké lávce, na kterou se 
předtím dostal jako akrobat okénkem z půdy. 

Přijel ráno v půl osmé umytou dodávkou v čisté kombinéze. 
Odjížděl v sedm večer a vypadal jako záchranář ze země postižené 
zemětřesením. Pokrytý dusivým prachem, zpocený, strhaný. V po-
ledne měl jen krátkou přestávku na kávu a obloženou housku.

O řemeslnících se dnes hodně hovoří. Že se prý mají jako nikdy 
dříve. Nahrává jim, že si můžou říct o „velké peníze“. Nejen média 
a politici se podivují, proč do toho tedy mladí lidé rozmýšlející si 
budoucí povolání nechtějí častěji jít. Jak to, že nejsou schopni zvá-
žit, kolik výhod provozování nedostatkových řemesel má.   

Jenže co ta odvrácená tvář? Ta je pořád stejná, a to už dodá málo-
kdo. Řemeslník musí totiž nejen něco umět, být manuálně zručný, ale 
hlavně být schopen během dne mnohdy až fyzicky trpět. Například 
zmiňovaný kominík na střeše v dešti i větru, mrazu i vedrech. 

Básník a prozaik Václav Richter kdysi řekl: „Co se jen člověk 
naběhá za sedavým zaměstnáním.“ Dnes v čase automatizace, 
digitalizace, klimatizovaného „snového“ online světa jeho slova 
platí dvojnásob. 

Do řemesel se davy proto pořád nehrnou. A to i přes nepochyb-
ně lepší finanční podmínky, jak o tom píšeme v hlavním článku 
tohoto čísla. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Muhammad Ali, 
americký boxer 
(1942–2016)

„Je to jen práce. 
Tráva roste, ptáci létají, 
vlny omývají písek. 
No a já mlátím lidi.“  
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Č E S KO

Od 1. července loňského roku vede 
Finanční správa registr takzvaných 
nespolehlivých osob. Zákon dává 

úředníkům berňáku možnost zařadit na 
seznam podnikatele (firmu i fyzickou 
osobu), kteří porušováním svých povinností 
ohrožují „řádnou správu a výběr daně 
z přidané hodnoty“.

Finanční správa i daňoví poradci přitom 
upozorňují, že za drobná pochybení se do 
registru dostávají podnikatel nebo firma jen 
výjimečně. „Podle našich zkušeností jsou 
důvody k zápisu do registru vážné. Jedná 
se o dluhy na DPH, které přesahují 50 tisíc 
korun po dobu tří měsíců, prokázaná nebo 
důvodná podezření z páchání daňových 
podvodů či vystavení fiktivního daňového 
dokladu na plnění, které se nikdy nestalo,“ 
vysvětluje daňový poradce a jednatel společ-
nosti Kodap Vlastimil Sojka. 

Co se změnilo?
Je tedy důvod k tomu, aby Česko bilo na po-
plach? Strmý nárůst v posledních měsících 

6 l Profit

Malí prodejci jsou  
levnější než řetězce
Průzkum Družstva CBA, který 
srovnával ceny různého zboží napříč 
českým maloobchodem, ukázal na 
zajímavý fakt. Ve velkých řetězcích 
jsou v porovnání s tradičními men-
šími prodejnami vyšší ceny. Rozdíl 
mezi oběma trhy nejvíce ovlivnilo 
zboží ze sortimentu drogerie. Ta 
je v malých českých obchodech 
dokonce o 28 procent levnější než 

v supermarketech. „Při započítání 
všech sledovaných položek byla 
jejich cena ve velkých řetězcích 
v průměru o více než 20 procent 
vyšší,“ prozradil předseda Družstva 
CBA Roman Mazák. 

Firmy více investují  
do inovací
České podniky navyšují investice do 
inovací. Dvě třetiny malých a střed-
ních firem uvádějí, že do inovací 

investují více než deset procent ze 
svého obratu. To představuje od 
roku 2013 dvacetiprocentní nárůst. 
Vyplývá to z průzkumu stavu 
inovací AMSP ČR a České spořitelny. 
Riziko nicméně představuje způsob 
financování inovačních programů. 
Více než polovina firem totiž spolé-
há na dotace z evropských fondů, 
které se mají do budoucna redu-
kovat, a tak se podnikatelé budou 
muset spoléhat na jiné zdroje. FO
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Neplatiči DPH, či podvodníci? 
Jejich počet strmě roste
Počet nespolehlivých osob v registru 
Finanční správy rychle stoupá. 
Letos v srpnu jich přibylo 960

je podle odborníků možné přičítat i tomu, že 
si finanční úřady na tento institut, který byl 
loni novinkou, zvykly a naučily se jej efektiv-
ně využívat. Řízení o prohlášení nespolehli-
vé osoby navíc mohou trvat několik měsíců, 
zejména když se postižená firma nebo jed-
notlivec odvolají. I proto mohou být letošní 
čísla tak výrazně odlišná od loňských.

Neplatič také může dlužit DPH jen jako 
identifikovaná osoba, tj. je plátcem DPH jen 
pro takzvané přeshraniční plnění, ale  
v ČR zůstává neplátcem. Na černé listině 
bylo v září 2018 celkem 7437 fyzických či 

právnických osob. Z toho 1133 subjektů 
skončilo v likvidaci. 

Řada podnikatelů přitom o existenci 
registru ani netuší. Vystavují se tím riziku, že 
budou-li s nespolehlivou osobou obchodovat, 
bude berňák zkoumat, zda nebyl obchod fik-
tivní, jestli ve hře nebyly nelegální peníze atd.

Konec obcházení pravidel
Registr nespolehlivých osob přímo souvisí 
s institutem nespolehlivého plátce, který 
funguje od roku 2013. U tohoto původního 
seznamu ale podvodníci objevili způsob, jak 
se z něj dostat. 

„Nespolehliví plátci DPH zrušili regist-
raci k DPH a následně s nějakým časovým 
odstupem požádali opět o registraci k DPH, 
a punc nespolehlivosti byl odstraněn,“ dopl-
ňuje Vlastimil Sojka ze společnosti Kodap. 
I proto vznikl nový přehled nespolehlivých 
osob, který zachovává historii původně 
problematického plátce. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

Počet nespolehlivých osob

Zdroj: Finanční správa
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Č E S KO

V irtuální adresu má dnes už každá 
pátá firma v Česku. Aktuálně je 
takových podniků 95 815, což je 

o šest procent více než ve stejném období 
loňského roku.

Nejvíc virtuálních sídel nabízí Praha, 
s velkým odstupem následuje Brno a Ostra-
va. Více než polovina těchto firem podniká 
ve službách, obchodu nebo oblasti nemo-
vitostí. Vyplývá to z databází a výpočtů 
poradenské společnosti Bisnode.

„Popularita virtuálních sídel je na 
vzestupu, a to hlavně mezi podnikateli, 
kteří firmu založili v poslední době. Podíl 
nově založených firem s adresou na vir-
tuálním sídle se blíží třiceti procentům. 
Výjimečný byl rok 2013, kdy si virtuální 
adresu zvolilo 32 procent z nově vzniklých 
firem. V loňském roce to bylo 28 procent,“ 
prozrazuje analytička Bisnode Petra 
Štěpánová.

Štěpánová připomíná, že firma s virtuální 
adresou může představovat zvýšené riziko 
v rámci obchodního styku. Rekordmanem 

mezi virtuálními sídly je pražská ulice Ryb-
ná, kde papírově podniká 4740 firem.

O podvodníky většinou nejde
Podnikatelé, kteří jsou zapsáni na adrese, 
kde fyzicky nesídlí, ovšem nemusejí být 

podvodníci. Zástupci firem si virtuální 
sídla zřizují například proto, aby ušetři-
li – vyjde je to levněji než mít skutečně 
zařízenou kancelář, a to především u lidí, 
kteří ji k výkonu své profese nepotřebují 
(finanční a daňoví poradci, vývojáři IT, 
stavební firmy apod.). 

Virtuální sídla využívají také ti, kterým 
nebylo dovoleno zaregistrovat se tam, 
kde mají provozovnu. Důvodem může být 
i touha pochlubit se prestižnější adresou, 
případně spadat pod finanční úřad, který 
je vytížený a jehož kontroly jsou méně 
časté. 

V roce 2009 došlo k novelizaci občanské-
ho zákoníku. Zrušen byl paragraf, podle 
kterého byly právnické osoby povinny určit 
své sídlo adresou, kde skutečně sídlí a kde se 
lze s jejími zástupci stýkat. Zákonodárci tak 
posvětili legálnost virtuálních sídel.   

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka.mf.cz)

EET selhává,  
zlobí se obchodníci
Narovnání tuzemského maloob-
chodního trhu se nekoná, elek-
tronická evidence tržeb v mnoha 
případech selhává. Alespoň tak 
hodnotí dosavadní průběh EET 
poctiví prodejci. Poukazují na to, 
že obchodníci, kteří se dlouhodo-
bě vyhýbali placení daní, si ani po 
zavedení EET nedělají s evidencí 
tržeb hlavu. A kontroly ze strany 

státu se jim spíše vyhýbají. 
Největší problém představují 
vietnamské večerky, kde podle 
průzkumu Asociace českého 
tradičního obchodu (AČTO) nevy-
dává účtenky celkem 19 procent 
prodejců, a většina bez postihu. 

Přísnější daňové  
kontroly = vyšší zisky
Firmám, které dříve přemís-
ťovaly svá sídlo do Prahy, do-

cházelo k poklesu ziskovosti. Po 
opatření finanční správy, které 
zabraňuje vyhýbání se daňové 
kontrole, došlo k obratu – a fir-
mám zisky rostou. Vyplývá to 
ze studie poradenské společ-
nosti Bisnode. Důvod? „V roce 
2015 začalo Generální finanční 
ředitelství uplatňovat praxi  
tzv. delegace místní příslušnos-
ti. Často šlo o nucené přesunutí 
místní příslušnosti firem, které 

jsou registrovány v Praze, ale 
podnikají jinde,“ vysvětluje 
analytik Bisnode Milan Petrák. 
Existovalo totiž podezření, že 
některé firmy přesidlují do 
Prahy, aby se vyhnuly daňovým 
kontrolám. „Výsledek šetření 
Bisnode naznačuje, že toto po-
dezření bylo oprávněné a firmy 
Prahu využívaly pro daňovou 
optimalizaci, což už se teď 
neděje,“ dodává Petrák. FO
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Na virtuální adrese 
sídlí pětina českých podniků
Jejich počet se navíc neustále zvyšuje. 
Pro ostatní firmy je byznys 
s takovými společnostmi rizikem

10/2018 l 7

TOP 5 virtuálních sídel v ČR
Adresa	 	 Počet	firem

Rybná 716/24,  
Praha – Staré Město, 110 00 4740

Kaprova 42/14,  
Praha – Staré Město, 110 00 2849

Jaurisova	515/4,	 
Praha – Michle, 140 00 2077

Lidická	700/19,	 
Brno – Veveří, 602 00 1522

Kubelíkova	1224/42,	 
Praha – Žižkov, 130 00 1516
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Nárůst zájmu o sdílené ubytování 
prostřednictvím aplikací jako 
Airbnb se začal negativně 

projevovat na počtu hostů, sděluje prezident 
Asociace hotelů a restaurací Václav Stárek. 

„Nesmysl. Podívejte se na statistiky obsa-
zenosti pražských hotelů,“ oponuje podnika-
tel Jan Tomášek, který v Praze prostřednic-
tvím Airbnb pronajímá dva byty. 

Konec zlatých časů
Turistů v české metropoli už několik let 
přibývá. Návštěvnost ubytovacích zařízení 
setrvale roste (o jednotky procent ročně) 
a hoteliéři si mnou ruce. 

Letos o prázdninách ovšem po dlouhé 
době nastal opačný efekt. Statistiky ukázaly, 
že se obsazenost pražských hotelů snížila 
v srpnu o 1,9, a v červenci dokonce  
o 4,4 procenta. Důvodem je podle hoteliérů 
růst cen za ubytování, ale především zmíně-
ný rozmach služeb sdíleného ubytování. 

„Už se (na hotelovém trhu) začíná zvolna 
projevovat sdílené ubytování. Slyšíme i od 
kolegů, kteří organizují kongresy, že kon-
gresů přibývá, ale klesá počet ubytovaných 
hostů. Už i lidé, jedoucí na takovou akci, se 

8 l Profit

Firemních bankrotů ubývá
V září letošního roku bylo v Česku 
vyhlášeno jen 34 bankrotů obchod-
ních společností. Počet firemních 
bankrotů byl v září nejnižší od 
začátku roku 2008, kdy vešel 
v účinnost stávající insolvenční 
zákon. V devátém měsíci letošního 
roku zároveň zbankrotovalo  
425 fyzických osob podnikatelů. 
I toto číslo patří k nejnižším za 
posledních několik let. Vyplývá to 

z analýzy, kterou provedla společ-
nost CRIF na základě dat portálu  
www.informaceofirmach.cz 

Miliardy pro zemědělce 
a rybáře
Druhý týden v říjnu odstartovalo 
sedmé kolo Programu rozvoje 
venkova. Pro podnikatele jsou 
v něm připraveny tři miliardy 
korun. Zájemci mohou začít 
žádat i o příspěvky v celkové výši 

136 milionů korun ze 13. výzvy 
Operačního programu Rybářství 
2014–2020. Dotaci z Programu 
rozvoje venkova je možné získat 
na investice do zemědělských 
podniků, potravinářské projekty, 
preventivní opatření v lesích, 
obnovu lesních porostů po kalami-
tách, investice do ochrany  
melioračních dřevin, lesnickou 
techniku nebo na projekty  
spolupráce. 

Č E S KO

raději ubytují v bytě přes Airbnb,“ prohlašu-
je Václav Stárek.

Pražské Olympik Hotels zaznamenaly za 
léto úbytek asi dvou procent klientů. A to 
ještě čísla vylepšily akce jako koncert Rolling 
Stones či setkání příznivců Harley-Davidson. 
„Největší podíl na úbytku ubytovaných klien-
tů v našich hotelech má služba Airbnb,“ tvrdí 
také ředitel Olympik Hotels Vlastislav Šos.

Hoteliéři proto volají po tom, aby měla 
Praha větší pravomoci k regulaci krát-
kodobého ubytování jako další evropské 
metropole. „Například vyhláškou, která by 
předepisovala těm, kdo pronajímají byty na 

krátkodobé ubytování, jak často to mohou 
činit a že se musejí někde zaregistrovat,“ 
dodává Stárek.

Skutečný důvod ke stížnostem?
Pražští hoteliéři si ale nemohou na  
nedostatek klientů stěžovat. Naopak. Podle 
statistik byla česká metropole v roce 2017 
s průměrnou obsazeností hotelů kolem  
80 procent pátá v Evropě. Před ní se umís-
tily jen Edinburgh, Dublin, Londýn a Am-
sterdam. A například v Aténách či Paříži 
byla loni obsazenost nižší než 75 procent.

Průměr ve velkých evropských městech je 
kolem 60 procent. A zhruba 40 procent je na 
hranici rentability. Ani výše zmíněný úbytek 
hostů tak pražské majitele ubytovacích 
zařízení neohrožuje. 

„Očekáváme, že trend stoupající poptáv-
ky ve střední Evropě bude pokračovat, byť 
v některých městech se růst zmírní s tím, 
jak budou zdražovat ubytovací kapacity,“ 
říká navíc konzultant pro komerční nemo-
vitosti společnosti Cushman & Wakefield 
Bořivoj Vokřínek. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz) 
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Airbnb prý krade hoteliérům 
hosty. Mají jich ale dost
Obsazenost pražských hotelů je 
stále vysoko nad evropským průměrem
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I to je naše práce

Jezdíme do zahraničí.
To také znamená každý den 455x přejet státní hranici. 

Nové a modernizované vozy, větší pohodlí, snadné 
odbavení, častější spojení a perfektní služby – i to jsou 
důvody, proč lidé stále častěji jezdí do zahraničí vlaky 
společnosti České dráhy. V mezinárodní přepravě
využilo naše služby v roce 2017 o 400 tisíc
cestujících více než v roce předešlém. 

České dráhy

CD_FAKTA_kufr_210x260_PROFIT_22102018_v02_tisk.indd   1 17/09/18   15:04

Kolik lidí se v ČR 
ubytuje přes Airbnb

Počet hostů ubytovaných v celém Česku 
prostřednictvím aplikace Airbnb loni 
meziročně vzrostl o 52 procent na  
1,02 milionu. Airbnb funguje v ČR od roku 
2009. Na trhu působí i společnosti jako 
Flipkey, HomeAway, House Trip, Vacation 
Rentals či Vrbo.
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Průměrný věk současných obyvatel 
Corippa je 75 let. Je zřejmé, že víska 
už brzy zanikne a malebné údolí 

Verzasca se ještě více vylidní. Podobné 
obavy panují ostatně v současnosti v mnoha 
venkovských oblastech po celé Evropě. Jak 
píše deník The Telegraph, mladí lidé v nich 
nevidí budoucnost. Odcházejí proto za 
pracovními příležitostmi a zábavou do měst.  

Teď se ale objevil neotřelý nápad, jak švý-
carskou vesničku roztroušenou na příkrých 
svazích zachránit – proměnit ji na hotel. 
I když myšlenka, pravda, není až tak úplně 
nová. Pochází z Itálie. Tam idea pojmeno-
vaná „alberto diffuso“ (rozptýlený hotel) už 
přispěla k záchraně několika skomírajících 
osad.  

Neopakovatelný zážitek
Místní organizace Fondazione Corippo 1975 
se rozhodla tuto myšlenku přenést do Švý-
carska, a znovu tak přinést život do údolí Ver-
zasca. První domek – Casu Arcotti se dvěma 
ložnicemi – hodlá otevřít příští rok v létě.     

Jak poznamenala televizní stanice CNN, 
renovaci by mělo podstoupit zhruba 30 ze 
sedmdesáti vesnických stavení. Všechna by 

se měla proměnit v turistické objekty. A z je-
diné restaurace, která v obci zůstala, by se 
měla stát hotelová jídelna a recepce. 

Fabio Giacomazzi, architekt a prezident 
nadace Corippo 1975, věří, že turisté by 
v Corippu mohli získat neopakovatelnou 
zkušenost, „zažít pobyt v originální vesnici, 
jejíž podoba přetrvává už od roku 1800“. 
A to by jistě přispělo ke zvýšení počtu oby-
vatel vesnice. „Doufáme totiž, že to přitáhne 
mladé rodiny. Usídlí se tady a ujmou se 
řízení projektu,“ řekl CNN. 

Nesmysl!
Ne všichni jsou ale z nápadu nadšení. Míst-
ní namítají, že než se sem snažit přitáh-

nout turisty, tak by se měla větší pozornost 
věnovat špatnému zásobování vodou 
a dalším problémům. A další pochyb-
nosti o smysluplnosti projektu vycházejí 
z toho, že mnohé kamenné domky jsou jen 
primitivní stavení. Původně sloužily jako 
stáje pro koně, přechovávaly se v nich po-
vozy. Pobyt v nich se asi nebude každému 
zamlouvat. 

Projekt nicméně vyhrál loni cenu po-
řádanou Švýcarskou hotelovou asociací. 
A všichni věří, že i když pořád ještě není 
zcela jasné jeho financování, bude dokončen 
v roce 2020. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

10 l Profit
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Vylidněnou obec 
proměňují na hotel
Švýcarské Corippo se stalo 
vesničkou duchů. Kdysi v něm 
žilo tři sta lidí, dnes už jen dvanáct 
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Z východu přijíždí Senat
Ruská automobilka Aurus před-
stavila v květnu novou obrněnou 
limuzínu Senat pro prezidenta 
Putina a příští rok by měla 
následovat její zkrácená verze. 
Zatím by se mělo vyrábět 
150 aut ročně, ale v roce 2021 
už pět tisíc, výhledově pak deset 
tisíc. Experti jsou ale skeptičtí. 
„Mimo Ruska nevidím nikoho, kdo 
by si to auto koupil. Za povinnost 

to budou mít samozřejmě ruští 
ministři a oligarchové. Ale těžko 
se někdo z nich zbaví svých tesel, 
phantomů (Rolls-Royce) a mayba-
chů (Mercedes-Benz),“ řekl Tim 
Urquhart, analytik IHS Markit. 
Stačí podle něho jen nahlédnout 
do interiéru Senatu. Co se týká 
kvality materiálů a provedení, 
nedosahuje ani zdaleka úrovně 
středně vybavených vozů světo-
vých značek. 

Američtí učitelé a jejich 
druhý džob
Jeden z pěti amerických 
učitelů si v současnosti přivy-
dělává, po vyučování se věnuje 
druhému zaměstnání. Jaká 
to jsou, zmapoval Peter Rad 
z deníku Guardian. Tak například 
šestatřicetiletý Chris Williams 
z texaského Houstonu prodává 
knihy u Barnes & Nobles. I když 
vydělává ve škole 56 tisíc dolarů 

ročně, tak by mu to podle jeho 
slov nestačilo, kdyby nastaly 
nějaké komplikace. Podobně 
hovoří i dvaapadesátiletá Jeanna 
Dorseyová z Tulsy v Oklahomě. 
Její roční plat činí 49 tisíc dolarů. 
Přivydělává si jako uvaděčka 
na stadionu. Říká: „Nejhorší je 
v sobě sebrat další energii po 
vyčerpávajícím dni ve škole. Ale 
vždy ji najdu, potřebuji vydělat 
něco navíc na vysoké účty.“  
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Handwerk hat goldenen boden, 
říkávala moje babička, původem 
Němka. Rčení o řemesle a zlatém 

dnu je totiž z němčiny, ale už zase začíná 
platit u nás, říká mi vyučený specializovaný 
lakýrník Michal Kolář. „Měsíční plat 41 tisíc 
hrubého mi nabídli už ve druhé firmě, kam 
jsem po škole nastoupil, a to po pěti letech 
praxe,“ dodává. Malíři a lakýrníci patří – 
možná trochu paradoxně – k řemeslníkům, 
kteří dosáhnou na nejvyšší výdělky.  

Žádaných a slušně placených profesí mezi 
lidmi s výučním listem přibývá. Pro mnohé 
z těch, kteří mají živnostenské oprávnění 
nebo vlastní firmu, je to solidní byznys. 
Milionáře mezi nimi ale nehledejte.

Oblíbené srovnání s manažery
Zástupci podnikatelských organizací, 
zaměstnavatelských svazů i řemeslnických 

cechů už několik let v rozhovorech s novi-
náři (s oblibou) kladou rovnítko mezi platy 
řemeslníků a výdělky manažerů. 

„Firmy se dnes o kvalitní řemeslníky 
přetahují a nabízejí jim mzdy i přes 50 tisíc 
korun měsíčně. Zkušení odborníci tak snad-
no dosáhnou na plat srovnatelný s odměnou 
vrcholného manažera,“ prohlásil například 
viceprezident Hospodářské komory Roman 
Pommer.

„Zkušení svářeči, klempíři, soustružníci, 
instalatéři, elektrikáři nebo specializovaní 
lakýrníci skutečně dosáhnou na plat srovna-
telný s manažerským. Instalatéři a topenáři 
jsou vždy mezi zmiňovanými top řemesly,“ 
upozorňuje zase pro Profit prezident Cechu 
topenářů a instalatérů České republiky 
Bohuslav Hamrozi.

Pravda je to jen částečně. Řemeslníci, 
kteří nosí domů průměrnou mzdu nebo si 

měsíčně vydělají i přes 30 tisíc, samozřejmě 
existují – a není jich málo. Není to ale pravi-
dlem a určitě to neplatí u všech profesí.

Za vzletnými přirovnáními je jednoznač-
ně snaha přilákat mladé lidi do lavic učilišť 
a středních odborných škol. Na trhu práce 
kvalifikovaní řemeslníci chybějí a učňovské 
školství stále strádá. Situaci na trhu práce 
zhoršuje také to, že část řemeslníků odchází 
za prací do zahraničí, kde jsou platy lákavější.

Za instalatéra zaplatíme cokoli?
Teplo v zimě, tekoucí vodu a funkční odpad 
potřebují všichni. A lidé jsou za to podle Bo-
huslava Hamroziho schopni zaplatit cokoliv, 
a to zejména v případě havárií. Odměny za 
práci instalatérů a topenářů tak prý v Česku 
porostou i nadále. 

„Musíme se všichni připravit na to, že 
nejsme na vrcholu cen, které budeme muset 

trend

Zlatý věk řemesel? 
K němu máme pořád daleko
České firmy se dnes perou 
o řemeslníky, kterých je akutní 
nedostatek. Které profese se platí zlatem 
a jaká je u nás budoucnost řemesel?
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za jejich služby platit,“ doplňuje Hamrozi. 
Podobně nepostradatelní jsou dnes napří-
klad i elektrikáři. 

„Rodiče i žáci by měli přemýšlet, co je 
uživí. Když volí školu, nevybírají přece kurz 
snadného přežití na další tři až čtyři roky, ale 
stavějí základy svého života. Komfort vytápě-
ní a vody v domě je v dnešní době nepostra-
datelný,“ doplňuje prezident cechu. A co je 
nepostradatelné, to je vždy dobrý byznys.

Topenáři a instalatéři provádějí de facto 
všechny práce související s vytápěním, 
vnitřními rozvody studené a teplé vody, 
kanalizací, plynem a vzduchotechnikou. 
Montují či zapojují potrubí, kotle, topná 
tělesa, vany, umyvadla, pračky, dřezy, myč-
ky, zajištují jejich opravy a servis. „Dobrý 
topenář a instalatér umí poradit také při 
výměnách starých zařízení a při haváriích,“ 
dodává Hamrozi.

Minimálně na nedostatek klientů si tedy 
zástupci tohoto řemesla stěžovat nemohou, 
a to celoročně. Rozhodně nejde o sezonní 
záležitost jako u obkladačů, pokrývačů, 
kamnářů nebo i kominíků. Ty čekají v prů-
běhu roku lepší období, kdy mohou vydělat 
dvoj- či trojnásobek průměrného výdělku, 
ale i měsíce, kdy mají zakázek málo, nebo 
dokonce žádné.

Kluci mě málem sežrali
„Kluci od nás mě málem sežrali, když se 
v médiích objevila moje slova, že si dobrý 
obkladač může vydělat až sto tisíc měsíčně. 
Ten reportér už ale nenapsal, že to je jen tři 
měsíce v roce a pak už mu chybějí zakázky,“ 
glosoval nedávno předseda Cechu obkla-
dačů a viceprezident Hospodářské komory 
Roman Pommer. Ne všem řemeslníkům se 
vyplatí pořídit si vlastní živnost, u instalaté- ›FO

TO
: 

S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

10/2018 l 13

Průměrná měsíční 
mzda u vybraných 
profesí (bez OSVČ)

Elektrotechnik 31 až 36 tisíc Kč

Elektrikář 25 až 28 tisíc Kč

Provozní zámečník cca 25 tisíc Kč 

Zedník cca 20 tisíc Kč

Truhlář cca 20 tisíc Kč

Kominík 22 až 25 tisíc Kč

Instalatér 27 až 31 tisíc Kč

Zdroj: ISP Ministerstva práce a sociálních věcí
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rů a topenářů je to krok správným směrem. 
I oni ale musejí počítat s tím, že mladý 
člověk hned po vyučení rozjede byznys jen 
těžko. Potřebná je několikaletá praxe a nabí-
rání zkušeností. 

„S nabytou praxí si ale může mladý člověk 
založit firmu a bude pánem svého času – in-
stalatéři jsou na roztrhání. Výhodou je i to, že 
nehraje roli věk, šikovný řemeslník dostane 
bez potíží práci i po pětapadesátce,“ připomí-
ná plusy své profese Bohuslav Hamrozi.

Podle Informačního systému o průměr-
ném výdělku (ISPV) se hrubá mzda insta-
latéra v Česku pohybuje od 27 do 32 tisíc 
korun měsíčně. 

Kdo je lépe placený?
Šikovný řemeslník může na průměrnou 
mzdu 30 tisíc korun dosáhnout už tři roky 
po vyučení. Zedníci nebo truhláři jsou na 
tom ale v průměru hůře než zmínění instala-
téři či elektrikáři. Někde uprostřed najdeme 
kominíky či pokrývače.

Analýza personální agentury Wincott 
People, jež se specializuje na dělnické pozice 
v automobilovém a strojírenském průmyslu, 
odhaduje, že výdělky u žádaných řemesel 
dál porostou. 

„Potřebujeme stále a dokola zejména ro-
dičům ukazovat, že je to (studovat učňovský 
obor) cesta k dobrému živobytí, protože 

v patnácti letech se děti rozhodují zejména 
podle preferencí rodičů,“ domnívá se vice-
prezidentka Cechu topenářů a instalatérů 
ČR a ředitelka portálu TZB-Info Dagmar 
Kopačková.

„K řemeslu se dnes často obracejí již 
dospělí lidé, vzděláním z úplně jiných 
oborů, kteří jsou buď unaveni kancelářským 
životem a stresem, nebo pochopili, že práce 
rukama je baví a přináší jim uspokojení,“ 
upozorňuje.

Mezi topenáři a instalatéry to není obvyk-
lé, protože technická znalost je limitující. 
„Objevují se sice kutilové, kteří zvládají běž-
né instalace v rodinném domě, ale to není 

tr end
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Nedostatky vidím hlavně v tom, že 
školy nesvěřují výuku odborníkům 
z profesních spolků. Učitelé 

nemohou jít s dobou, nechodí do terénu, 
často se nevyznají v nařízení a normách, 
která se neustále mění. Proto děláme školení 
pro učitele, aby učili děti pracovat s normami, 
říká prezident kominíků Jaroslav Schön.

„Hodně záleží na konkrétní škole a jejích 
učitelích. Na tom, jak umí představit školu 
v regionu a lidi nalákat. Úloha škol je ale 
hodně těžká. O podpoře řemesel se více 
mluví, než dělá. Preferujeme vzdělanost, mi-
nimálně maturitu. Už dvacet let zapomíná-
me, že i řemeslné obory patří ke vzdělanosti 
a uměle potlačujeme prestiž mistrů svého 
řemesla,“ vypočítává Dagmar Kopačková.

Sázka na levné cizince
Stát prý místo podpory učňovského 
školství nakupuje levné pracovní síly ze 
zahraničí. Z mnoha živností, na které je 
potřeba dostatečná kvalifikace, se z roz-
hodnutí státu staly živnosti volné. „Čímž 
jsme v podstatě řekli, že to může dělat kdo-
koliv a že vzdělání není nutně,“ doplňuje 
Kopačková.

Řemesla od 90. let scházela na úbytě, 
zájem dětí o učňovské obory byl minimální. 
Svou roli jistě sehrály předsudky rodičů, 
kteří nevěřili tomu, že by se jejich potomek 
s výučním listem uplatnil ve společnosti 
zaměřené na zisk. Nedostatky v učňovském 
školství nicméně přetrvávají, kvalitních 
učitelů je málo.

„Personální zabezpečení je plně 
v kompetenci ředitelů středních škol. A ti 
jen těžko mohou konkurovat platovým 
nabídkám firem. Dalším problémem je, že 
ředitelé vlastně ani nemají z čeho vybírat,“ 
říká ředitel SŠSŘ Brno – Bosonohy Josef 
Hypr.

„Ačkoliv se zájem trochu zvedá, zdaleka 
to nepokryje potřeby trhu. I kdyby se situace 
zlepšila hned, vznikne generační výpadek. 
Sehnat v dnešní době kvalitní řemeslníky je 
věc velmi náročná, někdy i zhola nemožná, 
a to se určitě brzy nezlepší,“ upozorňuje 
Dagmar Kopačková. 

Prestiž řemeslníků klesá?
Pohled Josefa Hypra na budoucnost českého 
učňovského školství i řemesel je poněkud 
temnější než v případě zástupců jednotli-
vých cechů či zaměstnavatelů: „Současné 
složení učňovské mládeže dokazuje, že pres-
tiž našich řemeslníků klesá. Na řemesla se 
hlásí především děti se špatnými školními 
výsledky, mnohdy propadající a s výchovný-
mi problémy. Učňovské školy pak čeká místo 
skutečného vzdělávání odborníků nelehký 
úkol. Získat a z absolventů vybrat potencio-
nální a kvalitní pedagogy je téměř nemožné. 
Dvacet let víme, že klesá zájem o řemesla. 
Preferujeme vzdělanost, kdo nemá minimál-
ně maturitu, jako by nebyl.“ 

Česká řemesla může postavit na nohy ne-
viditelná ruka trhu. Čím budou tyto profese 
lépe placené, tím více mladých lidí přilákají 
ke studiu odborných škol a učilišť, a česká 
řemesla tak dostanou povolený doping. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

›
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Budoucnost 
učňovského školství
Zájem o studium většiny učňovských 
oborů od 90. let klesal. 
Mění se tento trend?
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profese, jak bychom ji rádi viděli,“ doplňuje 
viceprezidentka cechu. 

V té souvislosti se už léta skloňují pro-
blémy s takzvanými hodinovými manželi. 
Lidé, kteří často nemají výuční list v daném 
oboru, berou práci kvalifikovaným řeme-
slníkům, připomíná předseda Asociace 
malých a středních podniků a živnostníků 
Karel Havlíček.

Trochu odlišný pohled nabízí prezident 
Společenstva kominíků Jaroslav Schön. 
O jeho oboru se v poslední době hodně 
mluví – především proto, že patří k těm, 
o které se mezi mladými lidmi zvedá vlna 
zájmu. (Více si přečtěte v hlavním rozhovoru 
tohoto čísla.)

„Žádný žebříček, který by vám sdělil, že 
si zástupce jednoho řemesla vydělá víc než 
ostatní, neexistuje,“ říká Jaroslav Schön.

„Podle mě to není o profesi, ale o tom, 
jak jste šikovný a jak si umíte získat stálé 
zákazníky, a to je individuální věc. Ptám 
se, jak uděláte srovnání například kamnáře 
s kominíkem. Kominík si vydělá zhruba  
500 korun za hodinu, kamnář vám na za-

kázku postaví za tři týdny kachlová kamna 
za 200 tisíc. Kdo vydělá víc? Já říkám, že 
třeba ten kominík, protože kamnář potře-
buje například nakoupit drahý materiál,“ 
glosuje Schön.

V České republice přesto existuje rele-
vantní srovnání platů jednotlivých profesí 
z oficiálních zdrojů. Dozvíte se to ze statis-
tik Informačního systému o průměrném 
výdělku (IPSV), jež provozuje ministerstvo 
práce a sociálních věcí. Data pocházejí 
přímo od zaměstnavatelů. Ve statistikách 
ovšem nenajdete příjmy těch, kteří mají 
vlastní živnost.

Podle IPSV dosahuje průměrná měsíční 
hrubá mzda elektrotechniků 31 až 36 tisíc 
korun. Elektrikář si měsíčně vydělá 25 až  
28 tisíc, provozní zámečníci (údržbáři)  
najdou na výplatní pásce částku kolem  
25 tisíc korun. Zedníci, kamnáři a truhláři 
jsou na tom s dvaceti tisíci korunami mě-
síčně poněkud hůře. Průměrný kominík si 
vydělá zhruba 22 až 25 tisíc za měsíc. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Co je lákadlem? 
Z průzkumu Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků ČR ve spolupráci 
s ministerstvem průmyslu a obchodu 
(MPO) vyplynulo, že mladí lidé si řemeslné 
obory vybírají na základě dostupnosti 
a atraktivity, ale dávají i na názory svých 
známých či kamarádů. 

Ke studiu daného oboru by je motivovala 
možnost stipendia, certifikátů a licencí 
nebo odměny za praxi. Současně uvádějí, 
že nejdůležitější částí studia je ale pro 
studenty řemeslných oborů praxe, která 
po nástupu na školu bývá zklamáním.

Průzkum se nezmiňuje přímo o potřebě 
vydělat co nejvíce peněz, nicméně pocit, 
že si v tom kterém oboru vydělají, hraje 
u mladých lidí zásadní roli. 
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C ílem bylo mimo jiné zvýšit prestiž 
řemeslné práce a profesních spolků, 
motivovat mladou generaci, provést 

změny v učňovském školství, zavést 
praktickou výuku na základních školách 
či aktualizovat učební plány na školách 
středních. 

Pomáhají podobné projekty propagaci 
učňovského školství a řemeslům jako tako-
vým, ptám se ředitelky portálu TSB-Info 
a viceprezidentky Cechu topenářů a instala-
térů ČR Dagmar Kopačkové. „Propagaci to 
asi pomohlo, ale zda to skutečně pomohlo 
školám, zvýšení zájmu rodičů a dětí a vyšší 
prestiži řemesel, to si nejsem jistá,“ odpoví-
dá Kopačková.

„Potřebujeme totiž konkrétní podporu 
odborných škol formou dotací a stipendií. 
Zároveň musí pomoci zaměstnavatelé. Někte-
ří z nich už mají vlastní vzdělávací programy 
a podporují konkrétní studenty nebo finan-
cují specifický obor na existující škole, což ale 
nestačí. Potřebujeme odlišit řemeslníky, kteří 

mají vzdělání, zkušenosti a znalosti a myslí 
řemeslo vážně, od těch ostatních. Takový 
řemeslník by měl mít lepší možnost získat 
zajímavé zakázky. Trh, kde se soutěží nejnižší 
cena, to sám nevyřeší,“ dodává. 

„Až na výjimky chybí spolupráce škol 
s firmami, kde by měli absolventi nakonec 
pracovat,“ doplňuje ji prezident Cechu tope-
nářů a instalatérů Bohuslav Hamrozi, který 

se této problematice dlouhodobě věnuje.
„Velká část rodičů, a tedy i učňů nemá ještě 
ani dnes představu o tom, jaká je poptávka 
a výdělky v řemeslnických profesích. Nepře-
mýšlejí o tom, že šikovní řemeslníci mohou 
na dobrou mzdu dosáhnout už za tři až čtyři 
roky po vyučení, že s vlastní firmou budou 
pány svého času, že potřebují významně 
nižší finanční investici do vzdělávání než 
například manažeři,“ vypočítává Dagmar 
Kopačková.

A co projekty typu Režim Ukrajina, které 
řeší extrémně nízkou nezaměstnanost 
a mimo jiné i nedostatek lidí v řemeslnic-
kých profesích?

„Určitě řeší okamžitý nedostatek pracov-
ních sil, což umožňuje ,stroj udržet v cho-
du‛. Ale jde o to, abychom byli dlouhodobě 
schopni zajistit kvalitu, nezlikvidovali celý 
segment školství a postupně neztratili ře-
mesla úplně,“ dodává Kopačková. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)
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Rok(y) řemesel?
Asociace malých a středních 
podniků a živnostníků před dvěma 
lety rozjela kampaň v rámci projektu 
Rok řemesel 2016. Mělo jít podle ní 
o „největší tuzemskou ofenzivu“ 

fOKUs

„Potřebujeme 
konkrétní podporu 
odborných škol formou 
dotací a stipendií. 
Zároveň musejí pomoci 
zaměstnavatelé.“ 

DAgmAR KOPAčKOvÁ.  
viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů ČR
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Pro dospělé diváky rovněž uvádíme:
Martin Klásek  S+H – „VE DVOU SE TO LÉPE...“

st 17. 10. | st 7. 11. | st 5. 12. 2018 od 19.00

Miki Kirschner • Robin Král • Jan Lstibůrek  SPEJBL A MĚSTO HŘÍCHU
 pá 19. 10. | pá 16. 11. 2018 od 19.00

Augustin Kneifel • Helena Štáchová  DĚJINY KONTRA SPEJBL
st 31. 10. 2018 od 19.00

12+

Spejbl

a Hurvínek

jsou držiteli

Thálie

Autorské představení
Martina Kláska

NOVINKA!
K představením 

pro děti nabízíme 
pracovní listy

pro učitele.

HRAJEME
PRO DOSPĚLÉ
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 Proč se stát kominíkem? Láká mladé lidi 
možnost slušného výdělku?
Nedávno jsem na Radiožurnálu zazname-
nal zprávu, že čeští vysokoškoláci požadují 
jako nástupní plat třicet tisíc měsíčně. Na 
to samozřejmě čerstvě vyučení řemeslníci 
v našem ani v jiných oborech nedosáhnou, 
nicméně zkušení a zruční kominíci s praxí si 
slušné peníze vydělat mohou.

 Přes třicet tisíc měsíčně si tedy zkušený 
kominík běžně vydělá…  
Určitě to není řemeslo, které by produkovalo 
milionáře. Zkusme počítat. Za čištění a kon-
trolu, která i s dopravou trvá zhruba hodinu, 
si od vás vezmu 500 korun. Víc než pět šest 

domů za den objet nestihnu, navíc je to fyzicky 
náročná práce. Z výdělku musím odvést daň, 
platím si nájem kanceláře, případně další 
náklady například na provoz auta, vzdělávání, 
školení bezpečnosti práce atd. Můj průměrný 
čistý výdělek se bude pohybovat mezi dvaceti 
a třiceti tisíci. Určitě jsou kluci, kteří si vydělají 
i víc, ale musejí se hodně snažit. Navíc jde o se-
zonní záležitost. Dobré měsíce jsou září, říjen, 
listopad a prosinec, zbytek roku je slabší. 

 Jak si ostatně stojíte ve srovnání se 
zástupci jiných profesí? Platí i dnes klišé, že 
mají řemesla zlaté dno? 
V Česku nejsou řemeslníci, kteří mohou 
snadno zbohatnout tak, že byste pracoval 

pět let a měl vyděláno na zbytek života. 
Žádný žebříček, který by vám sdělil, které 
řemeslo je výnosnější, také neexistuje. 
I když například v Německu jsme se  
v 90. letech potkávali s kominíky, kteří 
měli v přepočtu na koruny i milion ročně. 
V Německu a Rakousku má ale každý ko-
miník určený svůj vlastní obvod, za který 
je zodpovědný. 

 Doporučil byste vyučeným zástupcům 
vašeho řemesla postavit se hned po studiu 
na vlastní nohy?
Zařídit si hned po škole bez dostatečných 
praktických zkušeností živnostenský list je 
obrovským rizikem. Podnikat bez odborné-

18 l Profit
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Čištěním komínů 
si miliony nevyděláte
„Představa, že kominíci bohatnou díky 
požárnímu zákonu a vyhlášce o povinné 
kontrole komínů, je falešná,“ říká prezident 
Společenstva kominíků ČR Jaroslav Schön
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ho zázemí například rodinné firmy je hodně 
složité a těch, co to zvládnou je minimum.  
V jiných státech EU bez prokázané praxe 
a znalostí na živnostenský list proto nedo-
sáhnete. Velký smysl má duální vzdělává-
ní – to znamená, že učeň už při vstupu na 
studia ví, pro jakou firmu bude po vyučení 
pracovat. 

 Ten boom zájmu o váš obor se ale nedá 
přehlédnout. Před deseti lety ho nabízela 
jediná škola v republice a žáků bylo 
minimum, dnes je situace úplně jiná. Co se 
změnilo?
Máte pravdu. Škola na pražském Jarově 
byla jediná v republice, kde se kominíci 
učili. V ročníku jsme měli dva tři učně 
a každý rok jsme psali na ministerstvo, ať 
nám obor zachovají a pořádali rekvalifi-
kační kurzy. Oni zase vyhrožovali, že ho 
zruší. Naštěstí se nám to podařilo ustát. 
Změna nastala po roce 2011, kdy vyšlo 
nařízení vlády o povinné kontrole komínů 
a spalinových cest, která se má provádět 
minimálně jednou ročně. Především to 
ale souvisí s tím, že se o problému začalo 
mluvit a psát v médiích. Obecně se více 
píše také o prospěšnosti řemesel a určité 
jistotě, již mladým lidem nabízejí. Pomohly 
i projekty jako Rok řemesel pod záštitou 
Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků, kterých se rádi zúčastňu-
jeme.

 Samo nařízení o povinné kontrole komínů 
tedy nebylo hlavním impulzem?  
Víte, co je paradoxní a o čem se většinou 
neví nebo nepíše? Že tu byla povinná 
kontrola komínů už předtím. Byla dána 
vyhláškou 111 z roku 1985 a stále platila. 
Vlastně to v českých zemích funguje už od 
Marie Terezie. A paradoxně bylo v původní 
vyhlášce více kontrol než dnes – konkrét-
ně šest za rok, a předtím dokonce dvanáct. 
Jenže se na to jaksi zapomnělo, vytratilo 
se to z povědomí lidí a chyběla kontrola. 
Až v momentě, kdy se z vyhlášky stalo 
nařízení vlády a média to zveřejnila, došlo 
k obratu.

 Teď už je veřejnost informovanější?
Ještě bych zmínil jeden aspekt: do proble-
matiky začali mluvit i ti, kteří nám nepřáli. 
V parlamentu se dokonce mluvilo o tom, že 
by se měly povinné kontroly úplně zrušit. 
My jsme se logicky bránili a přesvědčo-

vali, že je to prospěšná a důležitá činnost. 
Hasiči stáli při nás, protože viděli značný 
nárůst požárů i otrav spalinami. A to 
přispělo k větší medializaci. A mladí lidé 
i jejich rodiče začali mít pocit, že ten obor 
má budoucnost.  

 Stále se ale mluví o nedostatcích 
učňovského školství. V čem vidíte problém 
vy? Není málo kvalitních učitelů?
Nedostatky vidím hlavně v tom, že ne všech-
ny školy přistupují k výuce stejně jako SOŠ 
Jarov a nespolupracují s profesními spolky, 
které disponují odbornými kapacitami 
v daném oboru. V době rychle se měnících 
právních předpisů a technických norem je to 
zásadní. Některým školám jde spíš o kvan-
titu než o kvalitu. Ale to je dáno systémem 
jejich financování.

 Vývoj technologií jde ale rychle kupředu 
i ve vaší branži. 
Proto jsou technické normy ze zákona obec-
ně nezávazné. Pokud prokážu bezpečnost, 
můžu jít jinou cestou. Existují však části no-
rem, na které se odvolávají právní předpisy 
a jež jsou závazné pro všechny bez výjimek.

 Dalším problémem, který s vyhláškou 
souvisí, byli falešní kominíci, kteří nabízeli 
lidem své služby. Jaká je situace dnes?
On je to de facto problém neustále, a to od 
toho roku 2011, kdy vznikl mylný dojem, 

že kominík rovná se budoucí milionář. To 
přilákalo různé podnikavce, kteří dokážou 
využívat mezer v zákonech.

 Je to tedy legální?
To označení falešní kominíci se vžilo 
proto, že o tom oboru nic nevědí a nejsou 
vyučení, ale z pohledu živnostenské-
ho zákona podnikají legálně, a to na 
takzvanou odpovědnou osobu. Jenže tou 
odpovědnou osobou může být i bezdomo-
vec s bydlištěm na obecním úřadě, který 
se před čtyřiceti lety vyučil kominíkem. 
Chlapík bez výučního listu dělá praxi, 
jednou za měsíc pošle bezdomovci pět 
stovek a je to. Máme případy, kdy odpo-
vědná osoba žije 350 kilometrů od místa 
podnikání svého svěřence. A takové 
svěřence má čtyři. 

 Jak mají lidé na první dobrou falešného 
kominíka poznat?
Jednoduše tak, že se nabízí jako podomní 
prodejce – to znamená bez vaší objednávky 
a předchozí dohody o ceně, rozsahu práce 
apod. Zásadním kritériem je, že by měl mít 
místo podnikání někde poblíž. 

 Jak je to vlastně se sankcemi za 
nedodržení příslušného zákona a vyhlášky? 
Smyslem je dát občanovi návod, jak se 
chovat, ale nikdo vám jen tak nepřijde 
zabouchat na dveře a nepotrestá vás, že jste 
nesplnil povinnost.

 A nebylo by pro vás jako pro kominíky 
vhodné, kdyby tam účinná sankce byla?
Ona tam je, ale jen v případě, že vaší vinou 
dojde ke škodám na majetku či ohrožení 
zdraví lidí. 

 Nedovedu představit, že by po domech 
pravidelně chodil nějaký kontrolor 
a obtěžoval lidi. 
Já taky ne. Už takhle se setkáváme s názo-
rem, že každý rok se kontrola dělat nemusí, 
a lidé to považují za další buzeraci. Nakonec 
vám řeknou, že je to vlastně daň z komína. 
Prostě se jim nechce dávat pět stovek za 
garanci bezpečnosti. Snad se nám časem 
podaří přesvědčit všechny, kterých se to 
týká, že pozvat si jednou do roka domů 
kominíka jim opravdu přinese to pověstné 
štěstí. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz) 

Jaroslav schön (56)
Vyučil se kominíkem na SPŠ v Lipníku 
nad Bečvou. V roce 2005 úspěšně ukončil 
studium na VŠB – Technické univerzitě 
Ostrava. Od roku 1999 byl členem Technické 
normalizační komise. Je dlouholetým členem 
Společenstva kominíků ČR a od roku 2015 
jeho prezidentem.

Žádný žebříček, 
který by vám sdělil, 
že si zástupce 
jednoho řemesla 
vydělá víc než 
ostatní, neexistuje.
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Nápad otevřít vlastní farmářský 
obchod dostala Tereza Hátleová již 
dávno, v život ho však proměnila 

až před dvěma lety. Zrodil se kdysi jako 
povinná školní aktivita na Vysoké škole 
ekonomické v Praze (VŠE), kde studovala 
obor Malé a střední podnikání. 

Dokonce s ním vyhrála školní soutěž. 
Díky ocenění tehdy Tereza získala jistotu, že 
by nebylo úplně marné se do podnikání pus-
tit. „Pokud by ovšem vše šlo podle tehdejší-
ho plánu, tak to nemohlo fungovat,“ směje se 
dnes Tereza. Záměr byl podle jejích slov sice 
„specifikován dokonale“, ovšem s jedním 
háčkem: neshodoval se s budoucí realitou. 
Podcenil nejen výdaje, ale i příjmy.

K osudovému životnímu rozhodnutí začít 
obchodovat postrčilo Terezu i to, že kromě 
VŠE studovala diplomacii na Karlově uni-
verzitě v Praze, a také její studijní pobyty na 
univerzitách v Seattlu a ve Vídni. Tam všude 
přišla na chuť zdravým potravinám. Zaujaly 
ji obchody, které je nabízely.

Nedůvěřiví farmáři
Do podnikání se nepustila bezhlavě. Byla 
ještě v zaměstnaneckém poměru, když 
sondovala možnosti. Vyhledávala a na-
vštěvovala farmáře v okolí. Navazovala 
s nimi kontakt, ptala se jich, jak by jim 
mohla „pomoci“. „I když vlastně nechci moc 
používat to slovo pomáhat, protože my jsme 
si vycházeli vstříc vzájemně,“ komentuje 
začátky Tereza.  

Radila jim s návrhy etiket, jak se zviditel-
nit, co udělat pro to, aby se jejich výrobky 
lépe prodávaly. A oni ji na oplátku pustili do 
svého světa. Zjistila, že při jejich vytíženosti 
jim už nezbývá příliš času na marketing 
a prodej samotný. A postupně přišla i na to, 
že nejsou za svoji práci dost oceněni. 

 „Ale je pravda, že když jsem se u jejich 
dveří objevila poprvé, tak na mě koukali 
jak na blázna, co tam dělám. Dnes už mám 
s mnoha z nich přátelské vztahy.“

Po hlavě
Tereza chtěla dělat něco opravdového. Něco, 
na co by si mohla „sáhnout“, co bude mít 
smysl. Opustila proto stálou práci pro Brit-
skou obchodní komoru a do spuštění byznysu 
investovala svých 300 tisíc naspořených 
korun. Investici tehdy nevnímala jako rizi-
kovou. Říkala si, že jediné, o co může přijít, 
kdyby se to nepovedlo, budou její úspory. 

Pronajala si malý prostor a ten zkolaudo-
vala. Pak nakoupila lednice, nářezák a další 
vybavení. Na úplném začátku byla na všech-
no sama. Vedla e-shop, objížděla dodavatele, 
starala se o sklad, připravovala objednávky 
a mnohé další. 

Po nedlouhé době ale zjistila, že takhle to 
dál nepůjde. Že se točí v kruhu. Potřebovala 
další finanční prostředky na mohutnější 
rozjezd. V ten moment se objevil jeden její 
kamarád s nabídkou, že jí půjčí.  S dalšími 
tři sta tisíc korunami si tak v květnu 2017 
otevřela kamennou prodejnu. 

Tím zabodovala. E-shop se totiž dnes na 
obratu její firmy podílí přibližně jen deseti-
nou, vše táhne kamenná prodejna. „I když  
prodejna vydělává mnohonásobně více, 
o zrušení e-shopu rozhodně neuvažuju. Je to 
dobrý marketingový nástroj. A navíc, všich-
ni si je dnes zakládají, tak přece já nebudu 
ta, která ho zruší. V e-shopech ostatně vidím 
velkou budoucnost,“ říká Tereza Hátleová.

Ach, ti zaměstnanci
U každého podnikatele jsou velkým té-
matem zaměstnanci. „Teď mám dva a pět 
brigádníků… a auto máme jenom jedno. Je 
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Moje Lhota bojovnice Terezy
Devětadvacetiletá Tereza Hátleová je hodně 
rozlítaná. Vlastní farmářský obchod a e-shop 
v Písku a vystupuje jako moderátorka 
pořadu České televize
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ale fajn, že nám všichni dodavatelé své zboží 
vozí. Tím odpadá starost o zásobování,“ 
popisuje majitelka Mojí Lhoty aktuální stav. 

V dnešní době přezaměstnanosti je podle 
jejích slov velký problém najít dobré zaměst-
nance. Také brigádníků se u ní vystřídalo 
nepočítaně. „Navíc nemáme vše ještě 
zautomatizované. Nemáme zautomatizova-
ný skladový systém, ale pracujeme na tom. 
Časté jsou i výpadky v dodávkách a podob-
ně,“ říká Tereza. 

V obchodě, jehož název Moje Lhota vznikl 
tak nějak přirozeně, dala mu ho vesnice 
Dolní Lhota u Stráže nad Nežárkou, kde Te-
rezina rodina vlastní 300 let starou chalupu, 
nemůže být každý den. Dva dny v týdnu jí 
zabere natáčení. Vystupuje jako moderátor-
ka pořadu České televize s názvem Co naše 
babičky uměly a na co my jsme zapomněli.

Beze mě to nefunguje
Tuhle větu zřejmě vyslovil snad každý 
podnikatel. Také Terezu podnikání občas 
vyčerpává. „Ale nikdy jsem nepřemýšlela 
o tom, že to zavřu. To bych zákazníkům 
nemohla udělat.“ 

Obchod vnímá jako živý organismus, na 
který se vše nabaluje. „Když sem zákazníci 
přijdou, snažíme se udělat jim dobrý den. 
Usmějeme se na ně a nabídneme limonádu 
nebo kávu. Mohou zde chvilku posedět. 
Chci, aby všechno mělo osobitost. Bohužel 
mám ale pocit, že když tu nejsem, tak se to 
trochu vytrácí,“ konstatuje majitelka. 

„Na jednu stranu mě obchod nabíjí ener-
gií, na druhou vidím, že to není dobré pro 
partnerský vztah, hlavně co se týče času. Ale 
já to vnímám tak, že tohle není jen práce, ale 
také můj život. Když o tom tak přemýšlím, 
tak mám pocit, že v porovnání s některými 
farmáři já vůbec nepracuju,“ směje se.

„Někdy, když už nemůžu, tak jedu pomá-
hat třeba do kravína. Všechno tam krásně 
voní a je tam takový klid. Nabíjí mě to 
energií. Ale je hrozné, když v jedenáct večer 
končím a odjíždím, tak vidím, že mnohým 
farmářům teprve začíná další několikahodi-
nová šichta,“ říká Tereza Hátleová.

A co dál? Dnes si obchod na sebe sám 
vydělá, ale na zbohatnutí to není. Vše polykají 
další investice. Tereza má ale v plánu pokra-
čovat, přidávat položky do e-shopu, který již 
dnes nabízí 1200 produktů. Zákazníci musejí 
podle ní neustále cítit, že je tam rozvoj. 

mARKÉTA mAZANCOvÁ

Moje Lhota bojovnice Terezy
Devětadvacetiletá Tereza Hátleová je hodně 
rozlítaná. Vlastní farmářský obchod a e-shop 
v Písku a vystupuje jako moderátorka 
pořadu České televize
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vELKÝ sEN. „Přece jen 
ještě jednu velkou vizi mám. 
A to otevřít další prodejnu 
někde v Jihočeském kraji. 
Zatím je to ale jen hudba 
budoucnosti,“ říká Tereza 
Hátleová, majitelka farmář-
ského obchodu Moje Lhota.
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Mezi nůžkami a hřebeny Josef 
Huška vyrostl. Rozhodnutí, že 
bude holič, ale přišlo až pár let 

po maturitě. Ty Josef vyplnil cestováním 
a sbíráním zkušeností po světě. 

„Byl jsem velký hipík, dělal jsem barmana 
ve Španělsku, pak jsem odjel do Francie, 
v kapse jsem měl jen tisícovku, kterou mi 
dala máma. V té době jsem neměl ani účet, 
ale neotočil jsem to na první pumpě, jak 
moje okolí čekalo, místo toho jsem přes 
Paříž a Grenoble pokračoval do Anglie,“ 
vzpomíná.

Tam poprvé uviděl holičství neboli barber 
shop. Místo, kam se chodí nechat ostříhat, 
oholit a upravovat si vousy výhradně muži. 
A byla z toho láska na první pohled. 

Psal se rok 2008 a v Čechách v té době nic 
podobného ještě neexistovalo. „Klasická ho-
ličství, pokud tedy nebyla výhradně dámská, 
se rozdělovala na pánskou a dámskou část, 
vždy v nich bývalo oboje,“ vysvětluje rodák 
z Rudic u Luhačovic. 

Zaplivaná díra
Po příjezdu do Anglie narazil na britském 
portálu Gumtree, kde můžete sehnat všech-
no od dětské postýlky přes mambu zelenou 
po filipínskou chůvu, na inzerát Mario 

Barber Shopu. „Mario byl napůl Ital a napůl 
Angličan, v holičství prodával viagru a po 
směně si vždycky zakouřil crack, a pak mě 
hodil na nejbližší zastávku. Vlastnil snad 
ten nejhnusnější, nejhorší, nejzaplivanější 
barber shop v Anglii. Vydržel jsem u něj 

příšerné dva měsíce, kdy jsem stál v koutě, 
zametal vlasy, myl jsem výlohy – dělal jsem 
všechno, jen jsem nestříhal. Ale okoukal 
jsem všechno,“ vypráví třicetiletý holič, 
„Mario mi navíc neplatil to, co jsme si 
dohodli. Odcházel jsem od něj znechucený 
do té míry, že jsem nějakou dobu nechtěl 
holičství ani vidět.“ 

Po roce a půl v Anglii změnil Josef znovu 
působiště, zamířil na rok do Argentiny. Tady 
pracoval v barech, stříhal lidi u sebe i jen tak 
na ulici: „Jednou jsem našel velké rozbité 
zrcadlo. Vzal jsem si ho, vždycky ho někde 
opřel a kdo šel kolem a chtěl ostříhat, toho 
jsem ostříhal.“ 

Po návratu do Čech zvažoval, že by si 
otevřel barber shop v Brně. Zkoušel přemlu-
vit ke spolupráci svou známou kadeřnici, 
v jejímž studiu v Uherském Hradišti dřív 
pracoval, ale k realizaci v té době exkluziv-
ního nápadu nedošlo. 

Místo toho se Josef usadil v Praze a začal 
pracovat u Tomáše Kožíška v Thomas’s Bar-
bershop. Po dvou letech si prožil naprosté 
vyhoření, které léčil cestováním po Maroku. 

Pod Stalinem
Po návratu do Čech už věděl s jistotou, že 
nastal čas pustit se do vlastního podnikání. 

Z holičské rodiny 
k vlastnímu barber shopu
„Máma otevřela po revoluci kadeřnictví 
se třemi křesly, jako mám dnes já,“ 
říká Josef Huška, majitel Pepé s Barber Shopu 

22 l Profit
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TREND DNEŠKA. „Málokdo z kluků v mém věku 
se holí do hladka. Ne proto, že by to nebylo módní, 
ale proto, že se jim nechce. Raději obětují tři sta 
korun, aby se o ně někdo postaral a nemuseli to 
dělat sami,“ říká Josef Huška.
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„Začínal jsem na Stalinovi pod kyvadlem, 
poskytli mi prostor a já stříhal ne s výhle-
dem do zrcadla, ale na Pařížskou,“ vzpomíná 
na začátky svého byznysu Huška, „a pustil 
jsem se do intenzivního hledání ideálních 
prostor. To mi trvalo nakonec půl roku. 
Nejdřív se zdálo, že zakotvím na Újezdě – ta 
lokalita se mi moc líbila, chtěl jsem sídlit na 
rozhraní Prahy 1 a Prahy 5.“ Nakonec našel 
prostor v úplně jiné části Prahy – na Dělnic-
ké ulici v Holešovicích. Ty pro něj původně 
vůbec nepřipadaly v úvahu, vzpomíná, že 
pro něj byly v zásadě synonymem špinavé, 
zaplivané čtvrti. 

„Ale nakonec jsem do toho šel, otevřel 
jsem tu barber shop a celé Holešovice se 
najednou rozzářily,“ směje se Josef, „ale 
vážně, zjistil jsem, že sem denně dojíždí 
pracovat deset tisíc lidí. Dělnická je v zásadě 
zastrčená, ale jsme jen tři minuty od zastáv-
ky Maniny.“ 

Nejsou lidi 
V roce 2015 tak otevřel Pepe’s Barber Shop. 
S počáteční investicí mu pomohla sestra 
a přítelkyně, obchodu se nicméně dařilo 
natolik, že netrvalo dlouho a dluhy komplet-
ně splatil. Téměř rok Josef stříhal sám, pak 
si dal první inzerát. Nějakou dobu, jak sám 
říká, spokojeně fungovali s kolegou-zaměst-
nancem ve dvou. 

Po čase ale vnímal, že mu docházejí síly. 
Je rád tím, kdo dělá v kolektivu nejvíc a nej-
déle, v práci býval od pondělí do pátku, od 
devíti ráno do sedmi večer. Ostříhal denně 
minimálně deset lidí a zajišťoval i kompletní 
chod holičství. Nakonec musel uznat, že 
nezbývá než část práce delegovat na další 
zaměstnance. Ty má momentálně tři. 

O rozšiřování podnikání v podobě další 
pobočky by uvažoval rád, ale Achillovou 
patou je aktuální situace na pracovním trhu. 
Vzpomíná, že na první inzerát hledající 
pánského holiče se mu ozvalo dvacet lidí: 
„O takovém množství si dneska můžu ne-
chat zdát. Když si dám inzerát teď, ozvou se 
mi čtyři lidi a často nevyhovuje ani jeden.“ 

Trend se ujal
Huška se nebojí, že by popularita barber 
shopů mohla být jen součástí módní vlny. 
„To už se nezmění,“ je si mladý holič jistý. 
Vývoj v trendech reflektují už i kadeřnická 
učiliště. Tam, kde se Josef ještě učil jen holit 
břitvou do hladka, se dnešní budoucí holiči 
a holičky věnují i úpravám vousů, které ještě 

před pár lety pěstovali jen muži skutečně 
líní (a)nebo excentričtí. 

„Málokdo z kluků v mém věku se holí do 
hladka. Ne proto, že by to nebylo módní, ale 
proto, že se jim nechce. Raději obětují tři sta 
korun, aby se o ně někdo postaral a ne-
museli to dělat sami. Pak jsou tu lidi, kteří 
rádi přijdou a dají si při stříhání nebo třeba 
i úpravě vousů kávu a popovídají si,“ vysvět-

luje. Mezi jeho klienty patří především muži 
mezi třiceti a padesáti lety, ale často k němu 
berou lidé i děti. 

„K těm my se chováme stejně jako k do-
spělým, vykáme jim a věnujeme jim stejnou 
pozornost. Na přílišnou familiárnost si u nás 
nepotrpíme, stejně tak na stylizaci. Některé 
barber shopy si zakládají na retro stylu nebo 
vysloveně gentlemanském přístupu, a to je 

fajn a bezva, ale u nás tohle nenajdete. Na-
ším cílem je být normální, nejen přístupem, 
ale i cenou,“ upozorňuje.

Schválně nejlevnější
Pepe’s Barber Shop je dlouhodobě nejlev-
nějším barber shopem v Praze. Záměrně. Za 
cenovou politikou je přesvědčení, že v přípa-
dě, že by přišla další ekonomická krize, lidé 
by si dvakrát rozmysleli, jestli jsou ochotni 
a schopni dát za sestřih devět stovek. Zatímco 
pět set v rozpočtu tolik chybět nemusí. Huš-
kovým cílem je provozovat holičství, jehož 
návštěvu si může dovolit každý, jak sám říká, 
nestojí o luxusní podnik pro vybrané. 

„Jakmile se člověk ocitne v zemi, kde 
barber shopy mají nějakou tradici, zjistí, že 
k holiči chodí všichni a není na tom vůbec 
nic výjimečného,“ říká. V porovnání napří-
klad s Anglií, s níž má Huška zkušenosti, 
prý v Čechách už v ničem nezaostáváme: 
„Všechno jsme tu už dohnali, snad jen ten 
počet zatím ne.“ Do budoucna má Josef Hu-
šek jasno, kam by se chtěl posunout. Bude 
to prý souviset s péčí o vlasy, ale víc zatím 
prozrazovat nechce. 

Konkurence se nebojí
V Praze je momentálně přes dvacet barber 
shopů včetně těch v obchodních centrech. 
Konkurence se ale Huška nijak zvlášť nebojí. 
Mnohem větší starosti mu kromě nedostatku 
kvalifikovaného personálu dělá vidina demo-
lice Libeňského mostu, který Pepe’s barber 
shop z jedné strany odřízne od světa. 

„Když byl na jaře Libeňák zavřený, Děl-
nická v podstatě umřela. Ale zase mi to pak 
atmosférou hodně připomínalo Argentinu. 
Jezdil tu linkový autobus, docela jako tam 
– mají tři stanice metra, ale všichni jezdí 
autobusy,“ zavzpomínal na cestovatelská 
léta holič. 

„Podnikání je náročné i zábavné, lidi by 
se ho neměli bát,“ shrnuje své zkušenosti 
Huška, „mě toho hodně naučilo – třeba, 
že všechny strasti a neúspěchy obvykle 
netrvají příliš dlouho a nakonec se vždy dá 
najít nějaké řešení. Taky jsem se naučil dělat 
kompromisy. Třeba ten poslední byl docela 
zásadní – původně jsem chtěl, aby u nás 
stříhali jen muži, ale nakonec jsem kvůli ne-
dostatku pracovních sil vzal holičku. A poté, 
co jsme spolupráci vypilovali, můžu říct, že 
jsem naprosto spokojený.“ 

JiTKA JENíKOvÁFO
TO
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Pepe’s Barber shop 

•  Existuje od roku 2015
•  Josef Huška zaměstnává tři holiče.
•  Sám měsíčně ostříhá přes 200 zákazníků.
•  V roce 2017 rostly meziročně tržby  

o 30 procent, letos je to o 15 procent.
•  Ceny se pohybují od 330 do 900 korun; 

zdražovat se nechystá.
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Sedíme ve spoře osvětlené luxusní 
restauraci v centru Prahy, za okny září 
do soumraku Hradčany. Speciální 

lanýžové menu v Bellevue je měsíc před 
Vánocemi 2017 hitem kulinářské sezony. 

Na stole před námi se kouří z telecí svíč-
kové s omáčkou périgourdine a slunečnicí 
topinambur. To vše je posypáno strouha-
nými bílými lanýži. „Na to, že stojí přes dva 
tisíce, nehleďte. Je to dokonalé chuťová 
symfonie,“ říká nám na adresu krmě, 
kterou připravil šéfkuchař Marek Šáda, 
podnikatel Michal Dvořáček. Sliny se vám 
sbíhají už jen z aromatické vůně houbového 
zázraku. 

Třiatřicetiletý přírodovědec z Prahy Petr 
Synek prodává ty nejdražší lanýže praktic-
ky do všech luxusních českých restaurací. 
„Dodávám i do všech podniků, které mají 
michelinské hvězdy,“ prozrazuje. Celkem 
má desítky spokojených zákazníků, jeho 
lanýže už se objevily na jídelních lístcích 

zhruba 200 podniků. A stačily mu na to tři 
roky. Když popisuje, jak se svým byznysem 
začínal, neubrání se smíchu: „Na začátku 
jsem nikoho neobvolával ani nepřesvědčo-
val. Přijel jsem na kole do prvního podniku 
se třemi kily lanýžů skoro za půl milionu 
a vysypal je před ně z batohu. Byli konster-
novaní, protože takové množství v životě 
neviděli. Nicméně poznali, že nabízím 
kvalitu.“ 

Šéfkuchaři v top podnicích dobré lanýže 
poznají. „Houba musí být dokonale zralá 
a samozřejmě nesmí být červivá. Na rozdíl 
od Itálie se tady červivé lanýže nejedí,“ 
dodává Petr Synek.

Spojit příjemné s užitečným
Na počátku unikátního projektu byla Synko-
va touha spojit vzdělání – Petr je vystudo-
vaným přírodovědcem – s činností, která by 
ho bavila a zároveň vydělávala na živobytí. 
Jednoduše řečeno: dělat vědu s radostí. 

„Nechtěl jsem řešit vědecké granty a být na 
nich závislý. Vymýšleli jsme to s kamarády 
u piva. První myšlenka byla, že si vycvičím  
psa na sbírání a budu s ním běhat po Medite-
ránu. Středozemí mám moc rád,“ popisuje. 
„Protože se znám s botaniky a mykology, 
o problematice jsem měl určité povědomí, 
ale přesto jsem si musel udělat podrobnou 
rešerši na internetu,“ dodává vzápětí.

Student univerzity brzy zjistil, že ve vět-
šině článků, které našel o lanýžích na webu, 
nenajde seriózní vědecké informace, že jde 
o pouhou marketingovou masáž. „Většinou 
jde o fejky a informace neodpovídají sku-
tečnosti,“ říká. Přesto záhy vyrazil na svou 
první misi na jih.

„Musíte se v tom zorientovat a udělat si 
realistický plán. Když se stalo, vzal jsem 
auto a odjel na výlet. Navštěvoval jsem hle-
dače v Itálii v Piemontu a na Istrii, tam jsou 
nejznámější lokality, kde rostou bílé lanýže. 
Objížděl jsem trhy, kde se houby prodávají. 

Byznys s houbovým zlatem
Petr Synek se stal už během studií 
dvorním dodavatelem lanýžů 
do luxusních českých restaurací 
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Bavil jsem s lidmi, kteří mi poradili, kde 
se sběrači potkávají, a komunikoval přímo 
s nimi,“ vzpomíná.

Díky tomu si časem vybudoval síť míst-
ních dodavatelů. Ti mu dnes prodávají kva-
litní houby za relativně rozumné ceny a vy-
dělají víc, než kdyby dodávali do lokálních 
restaurací, na trhy či tamním překupníkům. 
Petr Synek se navíc s místními domluvil, že 
ho nechají hledat na svých pozemcích (pro 
hledání v lesích potřebujete povolení). 

Dnes nakupuje nejdražší piemontské bílé 
lanýže od sběračů v severní Itálii, v Chorvat-
sku a ve Slovinsku, což jsou jediná místa na 
světě, kde rostou. Do Francie pak jezdí pro 
levnější černé perigordské. 

Ročně prodá přes 30 kilogramů „bílého 
zlata“. V byznysu se vzácnými houbami se 
ostatně točí velké peníze. Kilogram pie-
montských lanýžů stojí i přes sto tisíc korun, 
za kilo černých perigordských zaplatíte od 
dvaceti do padesáti tisíc.

Lanýžová mafie?
Jediný český lovec lanýžů má paradoxně 
velkou konkurenční výhodu. Sběrači totiž 
prodají houby přímo jemu a od něj už putují 
kuchařům na stůl. 

„V typickém lanýžovém řetězci, než se 
houba dostane od sběrače k zákazníkovi, je 
šest až dvanáct lidí. Až ten poslední člověk 
ho prodá restauraci. Já jsem tím prvním 
a posledním, proto mám taky vyšší marže. 
Běžně je sběrači prodávají místním bossům, 
ti je nabízejí dalším překupníkům nebo 
větším firmám a všichni vydělají méně,“ 
prozrazuje. 

Houby rychle ztrácejí hmotnost, denní 
odpar je zhruba tři procenta váhy, proto se 
musejí k zákazníkovi dostat co nejrychleji. 
„Prodat musím nejpozději do pěti dnů, jinak 
by se mi to nevyplatilo. Když mi ostatně 
nedávno na italské dálnici odešlo auto – byla 
neděle, a to nikde nic neopraví –, musel jsem 
auto nechat na místě a otec pro mě dojel až 
z Moravy, abychom dodávku dodali včas,“ 
vypráví. Proto také mluví o „punkovém byz-
nysu“ – odepsání jediné dodávky za statisíce 
znamená problém pro celou sezonu. O laný-
žových mafiích, které konkurentům otráví 
psa nebo zapálí auto, se vyprávějí legendy. 
„Až dosud jsem měl štěstí“, říká Synek.

„Musím zaklepat, ale o psa se samozřej-
mě bojím. To je také jeden z důvodů, proč 
už dneska hledáme minimálně. Riziko, že 
váš pejsek sežere otrávenou návnadu nebo 
že vám zapálí auto, existuje. Fenka výmar-
ského ohaře, kterou mám na sběr lanýžů 
vycvičenou, je už dneska spíš jen domácím 
mazlíčkem,“ usmívá se.

Hledání je navíc časově náročné, a i když 
pes pozná a vyhledá pouze zralé houby, 
nemáte zaručeno, že budete slavit úspěch. 
„Ti kluci jsou tam celý rok, takže vědí, kdy je 
na lanýže nejlepší čas,“ doplňuje.

Hlavní lanýžová sezona začíná v září 
a končí v prosinci. Na rozdíl od většiny 
ostatních hub je totiž lanýž takříkajíc „trval-
kou“. Houby vyrostou na jaře, přes léto zrají 
a nejvyšší kvalitu mají na podzim. 

Nejlepší je fenka
Fenka výmarského ohaře Nela poslouchá na 
slovo, je aktivní a spolehlivá. Především je ale 
jediným psem v Česku, který je na sběr lanýžů 
vycvičen. Psi se běžně cvičí tři roky, Petr Sy-
nek to se svojí fenou musel stihnout rychleji.

„Česko je světová velmoc ve výcviku psů 
na hledání exploziv a drog. A ten nejlepší 

cvičitel měl v práci i Nelu. Jen jsme ji  
místo drog naučili na lanýže,“ směje se 
podnikatel.  

A existují plemena, která jsou na hledání 
hub vhodnější, ptám se Petra Synka. „Určitě 
ne. Výhodou je to, že každý pes vám najde jen 
opravdu zralý lanýž, a také to, že všichni psi 
– i ti s poněkud horším čichem – vyčenichají 
zralou plodnici naprosto spolehlivě. Je tak 
silně aromatická, že s tím nemají problém,“ 
odpovídá. 

Problém ale může nastat, pokud si sběrač 
nevybere fenu, ale psa. „Náš cvičitel mě 
přesvědčoval, že je to v podstatě jedno. Až 
od kluků v Piemontu jsem se dozvěděl, že je 
daleko lepší fena. U psa se vám totiž může 

stát, že po šesti hodinách hledání zjistíte, že 
celou dobu nešel po lanýžích, ale po fenkách 
v okolí,“ prozrazuje.

Na svůj byznys byl dlouho sám, dnes mu 
s prodejem v Česku pomáhají dvě dívky. 
Říká, že se dá sběrem a prodejem slušně 
uživit, milionářem ale není: „To možná, 
kdybych prodával v Německu, kde je daleko 
větší a zaběhnutější trh.“ 

Do Německa už dnes v malém dodává, je 
tam ale příliš velká konkurence. Houby do-
dává i na Floridu a jen problémy s logistikou 
zastavily dodávky na Havaj.

Renesanční muž, který už s kolegou hledal 
zlato v Africe nebo sjížděl na kajaku Mekong 
od pramenů po deltu (sportu se věnuje do-
dnes), ale chce vyzkoušet něco nového. Rád 
by se v budoucnu věnoval vědeckému crowd-
fundingu. „Od lanýžů ale neuteču,“ říká. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)FO
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Komerční lanýže  
a jejich ceny
Černý letní lanýž (Tuber aestivum):  
nejlevnější, několik tisíc korun/kg 

Malý černý zimní lanýž, pižmový  
(T. brumale): několik tisíc korun/kg

Perigordský černý lanýž  
(T. melanosporum): nejdražší černý lanýž, 
Francie, 20 až 50 tisíc korun/kg

Piemontský bílý lanýž (T. magnatum): 
60 až 120 tisíc korun/kg

Jarní bílý lanýž – bianchetto (T. borchii): 
několik tisíc korun/kg 

miLiONÁřEm NEJsEm. 
„To možná, kdybych prodával  
v Německu, kde je daleko  
větší a zaběhnutější trh,“ říká 
třiatřicetiletý znalec  
lanýžů Petr Synek.
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 Co je hlavní náplní vaší společnosti? 
Pomáháme lidem v nejrůznějších život-
ních situacích – to je hlavní náplní práce 
naší společnosti. Klient od nás dostává 
produkt, který poskytuje zároveň pojistné 
krytí i naše služby. Pomáháme tak velkému 
množství lidí, kteří třeba ani netuší, že jim 
v nouzi přispěchala na pomoc právě AXA 
– pracujeme totiž pro mnoho bank, jiných 
pojišťoven, dodavatelů energie, mobilních 
operátorů a podobně, jimž dodáváme 
podstatu služby, ale obchodní značka je 
často jiná. Proto se také jmenujeme AXA 
Partners – tím vyjadřujeme, že jde o part-
nerský byznys.

V rámci spolupráce B2B se na nás obracejí 
firmy, které mají velké portfolio zákazníků, 
ale potřebují ho ještě doplnit nebo se nějak 
zřetelně odlišit na trhu. K tomu používají 
naše produkty, které se brandují jejich znač-
kou. Mezi takové naše partnery patří třeba 
leasingovky, obchodní řetězce, e-shopy, 
dopravci, splátkové firmy, a dokonce i různé 

startupy: od malé společnosti připravující 
zájezdy na míru až po v současné době už 
veleúspěšný Kiwi.com. Někdy to se startupy 
vyjde, jindy ne, ale spolupracujeme s nimi 
rádi. 

Další důležitou částí obchodního úspěchu 
je náš široký produktový záběr: od domácí 
asistence řešící urgentní nehody v domác-
nosti přes cestovní pojištění, prodlouženou 
záruku, produkty právní ochrany, zdravotní 
péče, pojištění splátek atd. Zkrátka pracu-
jeme s partnery tak, aby naše služby přesně 
odpovídaly potřebám jejich klientů.

 Věnujete se také retailovému prodeji?
Děláme i vlastní retailový byznys, hlavně 
cestovní pojištění AXA, ale přes osmdesát 

procent našeho podnikání tvoří právě ty 
partnerské vazby. Naší velkou výhodou je, 
že jsme mnohem flexibilnější než klasické 
pojišťovny – s každým partnerem v reálném 
čase vymýšlíme jedinečné řešení šité na 
míru jeho potřebám. 

Lidé se pak na nás prostřednictvím jiných 
firem obracejí se svými nejrůznějšími 
problémy, aniž vůbec vědí, že jednají s AXA. 
Mimochodem jednou z mnoha dalších 
služeb, které pro prodejce zajišťujeme, je 
třeba také mezi zákazníky velmi oblíbená 
možnost přikoupení prodloužené záruky 
u elektroniky. 

 AXA je rovněž známá neustálým 
uváděním „žhavých“ novinek, reagujících 

Ročně řešíme půl milionu případů 
AXA Partners CEE je největším 
poskytovatelem asistenčních služeb 
v Česku. Posledních sedm let roste každý 
rok zhruba o dvacet procent. Jak takové tempo 
udržet a co obnáší asistenční byznys, 
o tom hovoří generální ředitel Jan Čupa 
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na vývoj trhu i technologií. Co nového tedy 
nabízíte v poslední době?
Letos jsme představili spoustu vylepšení 
našich produktů a distribučních kanálů, 
kterými se k nim lidé dostanou. S našimi 
novinkami se můžete nejlépe seznámit na 
našem webu či v rámci výměny dat. Díky 
tomu si pak můžete naše služby koupit na 
více místech, a budeme-li pro vás dělat 
zásah, bude rychlejší a jednodušší.

Dobrým příkladem současné inovace 
v rámci AXA je také třeba produkt, který 
zatím nemají nikde jinde v Evropě: spolu 
s mobilním operátorem O2 jsme vytvořili 
cestovní pojištění, jež se automaticky zapne, 
když mobil pozná, že klient překročil hrani-
ce do zahraničí. 

Nabízíme také pojištění proti kybernetic-
kým hrozbám, máme mobilní aplikaci na 
vyřizování autonehod, chatbota pro sjedná-
vání cestovního pojištění, digitální asistenč-
ní kartu v mobilu klienta a jiné. Naše velká 

síla je v propojování oborů, ve kterých naši 
partneři působí, a řešení pro ně při využití 
našich dodavatelů – od zdravotních zařízení 
po odtahové služby. Aktuální novinkou je 
rovněž takzvané parametrické pojištění na 
základě big data – v něm jsme předním hrá-
čem na trhu; přičemž využíváme zkušenosti 
a znalosti skupiny AXA ve světě.

 Tempo růstu vaší firmy je skutečně 
impozantní. Jak ho však zvládáte v době, 
kdy v této zemi chybějí desítky tisíc 
řemeslníků a sehnat slušného opraváře je 
pro normálního občana hotové martyrium?
V době, kdy nejsou lidé, je opravdu kumšt 
tento růst udržet. Sehnat kvalitního řeme-
slníka sice dnes není o moc náročnější, než 
to bylo třeba před rokem – je to ale citelně 
dražší. Situaci ještě navíc komplikuje mě-
nící se kultura klientů a rostoucí využívání 
našich služeb. Tomu jsme samozřejmě 
rádi – i když jeho zásluhou musíme čelit 
s ním spojeným komplikacím. Popravdě 
řečeno se čas od času v některém segmentu 
dostaneme do situace, kdy už není problém 
s nalezením schopných lidí, ale s nalezením 
vůbec nějakých pracovníků. Přesto ale své 
nároky na řemeslníky, s nimiž dlouhodobě 
spolupracujeme, nijak nesnižujeme – zá-
kazník nesmí naše potíže s jejich sháněním 
nijak pocítit. 

 Nestálo by za to dovážet řemeslníky třeba 
z Ukrajiny či z Běloruska? 
To není tak jednoduché – nemůžeme sem 
prostě dovézt Ukrajince či Bělorusy, protože 
spousta řemesel vyžaduje určité vzdělá-
ní, složení různých zkoušek, vlastnictví 
firemních certifikátů a podobně. Svoji 
roli hraje i to, že naši klienti jsou zvyklí na 
české řemeslníky a s cizinci by nemuseli být 
spokojeni. 

Je ale faktem, že vysávání pracovní síly 
nás postihuje nejen jako zaměstnavatele, FO

TO
: 

M
ar

ti
n 

Pi
nk

as

Vybíráme nejvhodnější, 
nejlevnější, ale 
zároveň nejkvalitnější 
autoservisy. K tomu 
účelu máme vlastní 
know-how.
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Nejsilnější značka
  Celosvětově AXA Partners ročně vyřeší 
přes deset milionů případů.
  Hodnota značky AXA překonala 11 miliard 
dolarů.
  Skupina AXA – do níž patří kromě  
pojišťovny i AXA Assistance/AXA Partners 
– byla už desátý rok po sobě ohodnocena 
jako nejsilnější značka v oboru  
pojišťovnictví.
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ale i jako nákupčí služeb na trhu. Problémy 
se sháněním pracovníků totiž mají i naši 
dodavatelé; zvláště výrazné je to sezonně 
a u malých firem.

 Pražské ústředí AXA řídí především 
Česko, Polsko, Maďarsko, Slovensko 
a Rakousko. Čím si vysvětlujete, že zde tak 
výrazně předstihujete konkurenci – v čem 
jste lepší?
V čem jsme lepší, to je těžko říct – my totiž 
konkurenci ani moc nesledujeme, takže 
nemohu příliš srovnávat. Značka AXA – 
mimochodem původem francouzská, dnes 
už ale globální – je však v rámci odvětví 
pojišťovnictví celosvětově nejoceňovanější, 
takže máme odkud čerpat skvělé know-
-how. Celý náš byznys pak stojí na dobré 
značce, udržení vysoké kvality a flexibility. 
Opět jsme u toho, že musíme umět splnit 
požadavky našich partnerů a co nejrychleji 
řešit problémy jejich klientů. Musíme proto 
nacházet vhodné partnery – třeba v přípa-

dě autoservisů vybíráme ty nejvhodnější, 
nejlevnější, ale zároveň nejkvalitnější. 
K tomu účelu máme vlastní know-how, které 
se v daném rozsahu dá jen těžko napodobit. 
Proto se řada firem z naší branže raději 
úzce specializuje a ani se nesnaží vydat naší 
cestou.

 Proč se vlastně na vás firmy obracejí 
s žádostí o asistenční služby – proč si je 
nedokážou zajistit samy?

Naši partneři si umějí spočítat, že pro ně bude 
výhodnější využívat naše služby, místo aby 
je pracně a náročně zkoušeli provozovat na 
vlastní pěst. Je také otázka, jak dlouho by 
firmám trvalo, než by vlastní asistenční služby 
vyvinuly na adekvátní úroveň – obvykle tolik 
času ani nemají a také výsledek jejich snažení 
není nikdy zaručen. Je tedy lepší, když se naše 
partnerské firmy věnují svému hlavnímu 
byznysu a asistenční služby svěří nám. 

Vzhledem ke kvalitě našich produktů tím 
dostávají konkurenční výhodu na trhu, což 
jim umožní získat novou a náročnější klien-
telu, větší zisk a také lepší image: zákazníci 
si dovedou dobrých asistenčních služeb 
vážit. Rovněž se tak můžou výrazně odlišit 
od své – byť třeba levnější – konkurence 
a zajistit si další růst.  

 Jak se proměňují nároky klientů na vaše 
služby?
V současnosti musejí být služby v naší 
branži především rychlejší a mnohem 
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Každý chce službu
hned, to je jednoznačný 
trend. Proto pojišťovny 
soutěží, která z nich 
bude víc „client 
friendly“.
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digitalizovanější. Jinak to nejde: vždyť naše 
pražská centrála řeší rok od roku více přípa-
dů – letos to už je zhruba půl milionu. Z toho 
asi 200 tisíc připadá na Česko, zbytek na 
ostatní země téměř zcela spravované velkým 
provozním centrem v Ostravě. 

Také se podstatně proměnily nároky 
a představy týkající se rychlosti a kvality 
našich služeb. Poslední dva tři roky je cítit, 
že si lidé umějí rázně říct o naši službu, jsou 
sebevědomější, až agresivnější. Bohužel 
ale často mají přemrštěná očekávání a ke 
službě se základní cenou se chovají, jako by 
si zaplatili bůhvíjaký nadstandard.

 To se nejspíš týká i cestovního pojištění 
AXA, v jehož prodeji jste u nás jedničkou… 
Ano, cestovní pojištění AXA je stále využí-
vanější. Jeho online prodeje rostou o desít-
ky procent ročně. V rámci tohoto produktu 
dokážeme dokonce komunikovat přes 
Facebook Messenger – což je služba, kterou 
by si ještě před třemi lety nikdo nedokázal 

představit. Letos jsme tak už ale vyřešili 
několik zásahů. Komunikovat přes sociální 
síť je sice poměrně neobvyklé, ale klienti 
nás k tomu víceméně přiměli a funguje to 
velmi dobře.

 Jaké zajímavé případy jste letos 
u cestovního pojištění řešili?
Pro letošní rok byly po stránce složitějších 
případů, jež jsme řešili, charakteristické 
nehody skútrů vodních i silničních v zemích, 
jako je Thajsko, Indonésie apod. Řešili jsme 
však i několik velmi dramatických zásahů. 
Jeden se například týkal repatriace nemoc-
ného třítýdenního (!) dítěte z ostrova Korfu, 
kde skutečně šlo o život. 

Další se stal v květnu, kdy si náš klient 
zlomil obě nohy, když lezl po pyramidě 
v Belize. V místním zdravotnickém zařízení 
mu nemohli poskytnout odpovídající péči 
a letecké spojení do Česka z Belize neby-
lo vhodné. Proto jsme zraněného klienta 
převezli do Panamy, kde byl hospitalizován 
a ošetřen a kam jsme pro něj poslali českou 
lékařskou eskortu. Ta ho následně dopravila 
do Česka, kde dostal operativní lékařskou 
péči na nejvyšší úrovni. Náklady na celou 
akci nás přišly zatím na více než 1,5 milionu 
korun.

 Nepochybně jste se i letos museli potýkat 
s pokusy klientů o vylákání plateb za 
podvodná „lékařská ošetření“? 
Už asi pět let zaměstnáváme detekti-
va, bývalého policistu, který se o tyto 
záležitosti stará. Letos se několik případů 
dostalo až k soudu – ukázalo se, že jsou 
zřejmě dílem vnitřně provázané skupi-
ny. Šlo zhruba o pět pojistných událostí 
s podobnými osobami i základními rysy. 
Všichni se pokusili nechat si od nás pro-
platit vysoké účty za neuskutečněné nebo 
předražené léčebné zákroky v zahraničí, 

které tam pochybným lékařům zaplatili 
hotově, ale podle všeho mnohem nižší 
částkou. 

Společným znakem těchto kauz byla třeba 
skutečnost, že jejich aktéři byli v zahraničí 
schopni zaplatit poměrně vysoké částky 
v cizí měně „na dřevo“ – to u běžných 
klientů není zvykem, protože s sebou nevozí 
velkou hotovost. Jeden z klientů-podvodní-
ků si dokonce v Česku vzal úvěr, aby mohl 
v cizí zemi provést úhradu v hotovosti!

 Smutnou událostí asi bývá repatriace 
lidí, kteří v zahraničí zesnuli…
Ano – ale samozřejmě naše pojistka zahrnu-
je i tyto případy. Mimochodem jsme v Česku 
největším odběratelem zinkových rakví, ve 
kterých mezinárodní přeprava ostatků pro-
bíhá; kupujeme jich asi osmdesát ročně. 

 Jak vidíte budoucnost asistenčních 
služeb?
Pořád budou založeny na poskytování řešení 
v nesnázích. Před deseti lety ještě byla 
pojišťovna víceméně byrokratická instituce 
– dnes jsou však klienti výrazně sebevědo-
mější a požadují, aby to pro ně byla part-
nerská firma. Nikdo nechce čekat, každý 
chce službu hned – to je jednoznačný trend. 
Proto pojišťovny soutěží, která z nich bude 
víc „client friendly“.

Ještě před nějakými třiceti lety si každý 
dokázal doma opravit vodovod a v každém 
vchodu paneláku bydlel nějaký šikula, který 
uměl spravit televizi, pračku a vůbec leccos. 

To je ale pryč – dnes většina lidí zastává 
v zaměstnání specializovanější role nebo 
pracují především hlavou: proto nejsou tak 
manuálně zruční a nedokážou si doma opra-
vit téměř nic (v případě moderních spotře-
bičů či elektroniky stejně domácká oprava 
skoro nikdy není možná). 

Východisko je pak jasné: spolehnout se 
na asistenční službu. Navíc lidé jsou stále 
náročnější a současně pohodlnější, k tomu 
také mají díky růstu mezd stále více peněz, 
a tak si snadněji mohou dovolit tuto moder-
ní službu.

Očekáváme proto, že asistenční služby 
budou v dohledné perspektivě s naprostou 
samozřejmostí integrovány do všech pojist-
ných služeb – jinak o tyto pojistky klienti 
ztratí zájem. Prostor pro růst společnosti 
AXA je tedy stále značný. 

Ivo BArtÍK FO
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AXA Partners  
(dříve AXA Assistance)
Je součástí skupiny AXA. Značka AXA měla 
po celém světě několik obchodních značek, 
z nichž část se nově sloučila pod jednu AXA 
Partners. Jedná se o AXA Asistance a AXA 
Creditor. Tímto spojením klienti získávají 
nejen rozšířenou nabídku produktů,  
ale také najdou vše pod jednou střechou  
a jednou značkou.

26_39_PT_10.indd   29 17.10.2018   11:31:54



Nástup soukromých středních 
a vysokých škol byl po roce 1989 
jedním ze signálů ukazujících, že 

se tuzemské, do té doby centrálně řízené 
školství, liberalizuje a celkově proměňuje.    

Svého vrcholu však soukromé školství 
dosáhlo před několika lety a od té doby hle-
dá cesty, jak dál pokračovat v obtížnějších 
podmínkách. Odborníci přitom označují za 
zlatý věk tuzemského soukromého školství 
léta 2009 až 2012. 

„Období let 2009 až 2012 bylo pro rozvoj 
soukromého vysokého školství příznivé 
z mnoha důvodů. Mezi nejvýznamnějšími 
lze uvést demografickou situaci. V populač-
ním ročníku bylo přibližně 130 tisíc osob, 
nyní jich je 90 tisíc,“ vysvětluje Petr Stud-
nička, jednatel a vedoucí katedry hotelnictví 
Vysoké školy hotelové v Praze 8.

Dalším rozdílem oproti současnosti tehdy 
byla neexistence státních maturit. „Jejich 
neúspěšnost je až 25 procent žáků v popu-

lačním ročníku,“ upozorňuje Petr Studnička 
na další faktor, který způsobil, proč je nyní 
o potenciální vysokoškoláky ještě větší nou-
ze. Vliv měla paradoxně také ekonomická 
krize, která kvůli nedostatku práce zvýšila 
zájem o další studium. 

Studentů ubývá
To, jak se situace ve vysokém školství od 
té doby zhoršila, ukazuje porovnání údajů 
o počtu míst na vysokých školách z let 2009 
a 2016. Počet studentů zapsaných do prv-
ních ročníků se v tomto období na veřejných 
vysokých školách snížil o 20 tisíc, z 91 tisíc 
na 73 tisíc. Propad na soukromých vysokých 
školách je ještě vyšší, z 18 tisíc na osm tisíc 
studentů. 

„Situaci ve vysokém školství jasně 
dokumentují celková čísla. V roce 2012 na 
vysokých školách v Česku studovalo celkem 
381 tisíc studentů, z toho na soukromých vy-
sokých školách 12 procent, a v roce 2017 je 
to 270 tisíc studentů, z toho na soukromých 
vysokých školách deset procent,“ porovnává 
Petr Studnička.

Do činnosti vysokých škol podle něj 
významně zasáhla také novela zákona 
o vysokých školách a podstatně přísnější 
standardy akreditačního řízení ze strany 

Zlatý věk soukromého 
školství skončil
Soukromé střední i vysoké školy se 
potýkají s klesajícím podílem mládeže 
v populaci, ale také s výrazně 
přísnějšími nároky ze strany státu 

30 l Profit

„V posledních letech 
se poptávka klientely 
natolik znásobila, že 
běžně zaměstnáváme 
některé studenty, 
a to i na 40 až 50 hodin 
měsíčně.“ 

MArtiN VodičkA,.Soukromá střední  

škola výpočetní techniky, Praha-Prosek.

témA
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Národního akreditačního úřadu pro vysoké 
školství. Všechny tyto vlivy na privátní školy 
výrazně dopadají. 

„Na trhu soukromých vysokých škol 
dochází k trvalému oslabování pozice sou-
kromých vysokých škol a zanikají, případně 
fúzují, ty nejslabší,“ popisuje Petr Studnička.

Vzdělávací zařízení, které vede, přitom 
patří v Česku k těm nejúspěšnějším. „Mohu 
konstatovat, že počtem studentů je Vyso-
ká škola hotelová v Praze s 1200 studenty 
osmou největší soukromou vysokou školou 
v České republice. V roce 2018 získala 
úspěšně akreditace na všechny tři studijní 
programy od Národního akreditačního 
úřadu a od září 2018 již vyučuje studenty 
podle nově akreditovaných studijních pro-
gramů a jejich specializací,“ upozorňuje Petr 
Studnička.

Kromě kvalitní výuky je důležité, že 
si toto zařízení dokázalo najít prostor na 
trhu. Jde o profesně orientovanou vysokou 

školou, jejíž přidaná hodnota spočívá v tom, 
že dominantní obor hotelnictví je vyučován 
pouze na jedné veřejné vysoké škole, kon-
krétně Filozoficko-přírodovědecké fakultě 
Slezské univerzity v Opavě, a jedné soukro-
mé vysoké škole – Vysoké škole obchodní 
a hotelové v Brně, takže konkurenční pro-
středí má ve srovnání s jinými soukromými 
vysokými školami nižší. 

Firmy pomáhají vzdělávat
Právě s odbornými školami v posledních 
letech stále více spolupracují firmy, které 
při nedostatku lidí na trhu práce jen velmi 
obtížně shánějí nové zaměstnance. Systém, 
kdy se podílejí na jejich vzdělávání a pak 
přijmou již „svého“ studenta, je tak pro ně 
stále výhodnější. 

Se začátkem školního roku proto firmy 
otevírají pro perspektivní studenty stáže 
a tréninkové programy, které jsou vstu-
penkou k hlavnímu pracovnímu poměru. FO
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Vláda dorovnala  
peníze pro soukromé 
a církevní školy
Česká vláda letos rozhodla o dorovnání 
financí pro soukromé a církevní školy. 
Veřejným školám se totiž loni v listopadu 
zvýšily platové tarify o 15 procent pro učitele 
a o deset procent pro nepedagogické pra-
covníky. Na dorovnání rozdílů ve financování 
soukromých a církevních škol půjde celkem 
131 milionů korun, a to z vládní rozpočtové 
rezervy. 

„Požadované navýšení považuji za nezbyt-
né k zohlednění zvýšení výdajů ve veřejných 
školách od listopadu 2017 v normativech 
soukromých škol na rok 2018,“ uvedl po 
jednání vlády ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Robert Plaga. 

Na dorovnání výdajů na soukromé školství 
je vyhrazeno 101 milionů korun, pro církevní 
školství pak 30 milionů. Normativy, tedy 
objem financí na žáka, pro soukromé školy 
se stanovují tak, aby byly výdaje srovnatelné 
s veřejnými školami. Do normativu soukro-
mých a církevních škol pro tento rok se tedy 
promítlo navýšení peněz pro veřejné školy 
za listopad a prosinec 2017. Protože se ale 
státní rozpočet schvaloval loni v září ve stej-
ný den, kdy vláda schválila i navýšení platů 
ve školství, nebylo už možné do rozpočtu 
zapracovat i dorovnání peněz pro soukromé 
a církevní školy. Proto letos ministerstvo 
školství iniciovalo dorovnání prostředků.  

Na rozdíl od veřejných škol není pro 
soukromé a církevní školy nařízení vlády 
o navýšení platových tarifů závazné. Výši 
mzdy u těchto škol stanovuje jejich ředitel. 
Prostředky na mzdy zaměstnanců a souvise-
jící zákonné odvody dostávají tyto organiza-
ce v rámci celkové dotace na běžné výdaje.
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Mladí lidé mají šanci vyzkoušet si na stáži 
různé pozice a ujasnit si, jaká práce je bude 
naplňovat. 

Největší pranice mezi firmami je přede-
vším o studenty technických oborů. Dobře 
o tom ví i šestadvacetiletý Martin Schnei-
der. Ihned po škole dostal dokonce několik 
pracovních nabídek. Jako silnoproudař, 
který už během studia posbíral zkušenosti 
i se slaboproudem, měl velmi slušný výběr. 
Nakonec se však rozhodl nastoupit do 
tréninkového programu jedné z tuzemských 
energetických společností. 

„Byl jsem ve firmě E.ON na letní technic-
ké brigádě a psal jsem u nich i diplomku. 
Měl jsem se společností dobrou zkušenost 
a líbilo se mi jejich pojetí programu, kdy 
člověk rok rotuje po různých pracovištích, 
takže jednak získá řadu cenných zkušeností, 
jednak pozná, jak firma funguje. To všechno 
mi pomáhá v dalším rozvoji,“ vysvětluje 
Martin Schneider.

Prostor pro praxi
Jeho kolečko po firmě se zastavilo na od-
dělení, které se ve společnosti E.ON zabývá 
rozvojem elektromobility a kde Martin 
Schneider před časem začal pracovat na 
plný úvazek. „E-mobilita se mi hodně líbí. Je 
to nové oddělení, moderní agenda, kde i jako 
nováček mám zodpovědné úkoly,“ pochva-
luje si. 

E.ON podobně získává nové zaměstnan-
ce také z řad studentů středních škol, se 
kterými spolupracuje v rámci programu 
Montérský dorost. V něm získají studenti 
tolik potřebnou praxi, seznámí se s před-
pisy a s příslušnou administrativou a mají 
možnost poznat firemní kulturu i poten-
ciální kolegy. Ti s dobrými studijními 

výsledky navíc obdrží stipendium. Z pro-
gramu později přechází většina účastníků 
do zaměstnaneckého poměru na technické 
pozice. 

Tréninkové programy pro nováčky jsou 
běžné nejen v nadnárodních společnos-
tech, korporacích, ale také ve startupech. 
Při současném nedostatku pracovních sil 

se mladým lidem více než kdy dřív vyplatí 
být iniciativní a oslovit i firmy, které žádná 
volná místa zrovna nevypisují. „Aktuálně 
je velká poptávka po pracovní síle, takže 
schopní a talentovaní studenti a absol-
venti mají spoustu skvělých příležitostí,“ 
konstatuje Kristýna Králová z personální 
agentury Hays.

Její slova potvrzuje také Luděk Procházka 
ze společnosti Gerlach, která je největším 
poskytovatelem celních služeb v Česku. 
„Každý rok nabízíme studentům prostor pro 
odbornou praxi. Původně jsme chtěli navá-
zat dlouhodobou spolupráci s jednou vybra-
nou školou, ale jelikož se nám zatím každý 
rok přihlásil nějaký zájemce sám, nechali 
jsme to otevřené. V uplynulých letech jsme 
několik těchto studentů nakonec opravdu 
zaměstnali,“ zmiňuje Luděk Procházka.

Brigády vydělají škole 
i studentům
Další cestou, jak školy mohou zajišťovat 
svým studentům potřebnou praxi, je provo-
zování komerčních aktivit. Díky nim si škola 
může vydělat na nadstandardní vybavení 
učeben, zatímco brigádníci z řad žáků se 
rychle zbaví nálepky „nezkušený a bez 
praxe“. Díky práci ve škole si jich mohou 
všimnout firmy. 

„Placené brigády nabízíme svým studen-
tům od roku 2001. V začátcích šlo o občasnou 
výpomoc při vedlejší hospodářské činnosti 
školy, ale v posledních letech se poptávka 
klientely natolik znásobila, že běžně zaměst-
náváme některé studenty, a to i na 
40 až 50 hodin měsíčně. Záleží na zadaných 
projektech, spolupráce může trvat měsíce, 
i jen v době letních prázdnin,“ popsal Martin 
Vodička, ředitel Soukromé střední školy 
výpočetní techniky na pražském Proseku. 

Ačkoli se jedná o ryze komerční činnost 
školy, žáci jsou při práci vedeni svými 
učiteli, kteří jsou mimo vzdělávací instituci 
profesionály svého oboru. Výhodou brigády 
ve školní firmě je proto kromě praktických 
zkušeností také známé prostředí, možnost 
práce z domova, konzultace zadání a vý-

›

K r o k  s p r á v n ý m  s m ě r e m

 nejširší nabídka ekonomických studijních programů
 mezinárodní akreditace, 250 zahraničních partnerů
 bakalářské, magisterské a doktorské obory v ČJ i AJ
 prestižní mezinárodní programy MBA

» ekonomie » obchod » podnikání
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Vysoká škola ekonomická v Praze 
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„V roce 2012 na 
vysokých školách 
v Česku studovalo 
381 tisíc studentů, 
z toho na soukromých 
vysokých školách 
12 procent, a v roce 
2017 je to 270 tisíc 
studentů, z toho na 
soukromých vysokých 
školách deset procent.“ 

Petr StUdNičkA.z Vysoké školy hotelové v Praze 8
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sledků s učiteli mimo výuku i nadprůměrné 
platové ohodnocení.

„Na současných zakázkách pracuje pět 
studentů napříč všemi ročníky a několik 
našich absolventů. Studenty i absol-
venty zapojujeme do zakázek na tvorbu 
webů, aplikací a programování. Podle 
své pokročilosti se věnují činnostem od 
naplňování dat až po složitější kódování. 
Hodinová sazba se odvíjí od schopností 
brigádníka a vzhledem k oboru jde o nad-
průměrné ohodnocení,“ uvedl Martin 
Vodička.

Protože absolventi bez praxe vstupují na 
pracovní trh se znatelným handicapem, je 

pro studenty možnost vyzkoušet si obor 
v praxi na reálných zakázkách ve školní 
firmě lukrativním bonusem, který zahrnuje 
nejenom konkurenční výhodu na pracovním 
trhu, ale také, jak potvrzuje ředitel Střední 
odborné školy Jarov Miloslav Janeček, neza-
nedbatelné výdělky při studiu.

Zakázky financují vybavení škol
„Naše škola má rozsáhlou doplňkovou 
činnost, v rámci které se i žáci učebních 
oborů podílejí na zakázkách. Jedná se 
například o malování, sklenářské práce, 
výrobu nábytku, prodej školních výpěstků 
ve vlastních květinářstvích a zahradnic-

tvích, prodej adventních věnců, květin na 
svatby, květinové výzdoby plesů a podobně. 
Žáci dostávají finanční odměnu za produk-
tivní práci a není výjimkou, že dosahuje 
výše až několika tisíc za měsíc,“ vyjmenoval 
Miloslav Janeček.

Oba ředitelé se shodují, že i díky vedlejší 
hospodářské činnosti škol si mohou dovolit 
nadstandardní vybavení pro praktickou 
výuku a jeho modernizaci. Zvlášť v oboru IT 
je schopnost pravidelně inovovat technolo-
gické zázemí školy nezbytná.

„Máme 350 studentů a osm moderně 
vybavených učeben informačních technolo-
gií. Do školní sítě je připojeno více než 
200 počítačů, každý student a učitel má svůj 
e-mail a úložiště s možností přístupu nejen 
ze školy, ale i z domova. V posledních dvou 
ročnících stráví studenti u počítačů téměř 
polovinu výukových hodin. Vybavení odbor-
ných učeben ICT je každým rokem obměňo-
váno tak, aby plně vyhovělo rychlému tempu 
hardwarového a softwarového rozvoje,“ 
konstatuje Martin Vodička.

Pro talentované žáky pak školní firmy 
znamenají cenný odrazový můstek do 
úspěšného pracovního života. Místo obvyk-
lých brigád ve fast foodech nebo obchodních 
řetězcích se zdokonalují ve svém oboru. 

„Pracovní úkoly často obnášejí další se-
bevzdělávání a studenti v brigádnických pozi-
cích mezi spolužáky znatelně vynikají. Díky 
nabytým zkušenostem ve školní firmě je záhy 
oslovují další společnosti, jejichž nabídky 
přijímají, aby si rozšířili obzory. Uvolní tak 
brigádnické místo ve škole dalšímu nováčko-
vi, nadanému studentovi, který má o přivý-
dělek zájem,“ dodal Martin Vodička. 

DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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Kompletní přehled
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Krátce po ukončení vysoké 
školy jsem nastoupil do 
společnosti Šmeral Brno 

a. s. a díky shodě okolností se 
dostal na pozici středního ma-
nagementu. Možná mi trochu 
pomohly i  předchozí pracovní 
zkušenosti získané během vy-
sokoškolských studií. Jenže 
být dobrým manažerem není 
jen otázka dobré znalosti da-
ného oboru a  profesionality, je 
to i způsob a fi lozofi e, jaké člo-
věk při své práci užívá. A právě 
v tomto ohledu mi velmi pomo-
hl studijní program US-MBA 
na Fakultě podnikatelské VUT 
v Brně. 

Dle mého názoru se dobrým 
manažerem stanete buď dlou-
holetou praxí ve vedoucí pozi-
ci, kdy metodou pokus a  omyl 
postupně potřebné zkušenosti 
získáte, nebo vám prostě někdo 
poradí a naučí vás to. A řekl bych, že i zde má US-MBA na VUT v Brně 
hodně co nabídnout.

Američtí lektoři z  Univerzity of St. Francis v  Chicagu mají za sebou 
dlouholetou praxi na vrcholových manažerských pozicích a mohou tedy 
vnést do výuky své bohaté zkušenosti a poznatky. Výuka probíhá pouta-
vou formou, kdy úkoly řešíte samostatně nebo ve skupině. S ohledem na 
fakt, že polovina výuky probíhá v angličtině, se jedná i o výborné procvi-
čení tohoto jazyka. Pro ty, kteří by si chtěli nejdříve zlepšit své jazykové 
dovednosti, nabízí 

US-MBA před zahájením prvního modulu i jazykový kurz, který inten-
zivní formou pomůže zlepšit vaši obchodní angličtinu.

Nejen já, ale i  mí spolužáci 
byli vesměs lidé na manažer-
ských pozicích, kteří si chtěli 
zlepšit svůj přehled, prohloubit 
své znalosti a navázat nové kon-
takty. Díky skupinovým úkolům 
jsme se učili jeden od druhého 
a získávali nové pohledy na sta-
ré i  současné problémy našich 
fi rem.

Studium trvá tři semestry 
a probíhá distanční víkendovou 
formou. Skloubit tedy pracov-
ní povinnosti v  zaměstnání se 
striktně termínově danými úko-
ly při studiu byl někdy opravdu 
manažerský oříšek. Domnívám 
se, že studium důkladně pro-
věřilo naše odhodlání, myšle-
ní a  schopnost vypořádat se 
s náročnými úkoly. Velkým bo-
nusem bylo, že jsme během vy-
pracovávání zadaných úkolů ře-
šili problémy přímo svých fi rem. 

Studium US-MBA se od klasického vzdělávacího programu v mnohém 
liší. Je více dynamické, více o komunikaci, více o kritickém myšlení a tý-
mové spolupráci. V tomto ohledu skvěle naplňuje to, co správný manažer 
při své práci potřebuje. Získaná přátelství, ať už se spolužáky či lektory, 
jsou pak příjemným bonusem k nově nabytým vědomostem.

Osobně mohu program US MBA vřele doporučit, jedná se o  velmi 
kvalitní vzdělávací program a vědomosti takto získané vám bezpochyby 
pomohou v profesním růstu.
 
Ing. Zdeněk Čížek, MBA
Účetní manažer, vedoucí informační soustavy, Šmeral Brno a. s.

KDYŽ UŽ ZNALOSTI V ZAMĚSTNÁNÍ NESTAČÍ 
ANEB ZVYŠTE SVOJI ODBORNOST S PRESTIŽNÍM 

US-MBA STUDIEM NA FP VUT V BRNĚ!

Nejde jen o titul,  
ale o kvalitní know-how!

www.us-mba.cz

↗ 1,5 roku studia o víkendu 1x za měsíc
↗ Zahájení vždy v září a únoru
↗ Zvýšení osobní hodnoty na trhu práce
↗ Získání nových kontaktů

ORIGINÁLNÍ DIPLOM Z UNIVERSITY OF ST. FRANCIS
45% VÝUKY V ANGLIČTINĚ S PROFESORY Z USA
AKREDITACE STUDIA ASOCIACEMI V USA

Prestižní MBA studium z University  
of St. Francis v Joliet, Illinois

US-MBA
NA FAKULTĚ PODNIKATELSKÉ
VUT v Brně
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ci, kdy metodou pokus a  omyl 
postupně potřebné zkušenosti 
získáte, nebo vám prostě někdo 
poradí a naučí vás to. A řekl bych, že i zde má US-MBA na VUT v Brně 
hodně co nabídnout.

Američtí lektoři z  Univerzity of St. Francis v  Chicagu mají za sebou 
dlouholetou praxi na vrcholových manažerských pozicích a mohou tedy 
vnést do výuky své bohaté zkušenosti a poznatky. Výuka probíhá pouta-
vou formou, kdy úkoly řešíte samostatně nebo ve skupině. S ohledem na 
fakt, že polovina výuky probíhá v angličtině, se jedná i o výborné procvi-
čení tohoto jazyka. Pro ty, kteří by si chtěli nejdříve zlepšit své jazykové 
dovednosti, nabízí 

US-MBA před zahájením prvního modulu i jazykový kurz, který inten-
zivní formou pomůže zlepšit vaši obchodní angličtinu.

Nejen já, ale i  mí spolužáci 
byli vesměs lidé na manažer-
ských pozicích, kteří si chtěli 
zlepšit svůj přehled, prohloubit 
své znalosti a navázat nové kon-
takty. Díky skupinovým úkolům 
jsme se učili jeden od druhého 
a získávali nové pohledy na sta-
ré i  současné problémy našich 
fi rem.

Studium trvá tři semestry 
a probíhá distanční víkendovou 
formou. Skloubit tedy pracov-
ní povinnosti v  zaměstnání se 
striktně termínově danými úko-
ly při studiu byl někdy opravdu 
manažerský oříšek. Domnívám 
se, že studium důkladně pro-
věřilo naše odhodlání, myšle-
ní a  schopnost vypořádat se 
s náročnými úkoly. Velkým bo-
nusem bylo, že jsme během vy-
pracovávání zadaných úkolů ře-
šili problémy přímo svých fi rem. 

Studium US-MBA se od klasického vzdělávacího programu v mnohém 
liší. Je více dynamické, více o komunikaci, více o kritickém myšlení a tý-
mové spolupráci. V tomto ohledu skvěle naplňuje to, co správný manažer 
při své práci potřebuje. Získaná přátelství, ať už se spolužáky či lektory, 
jsou pak příjemným bonusem k nově nabytým vědomostem.

Osobně mohu program US MBA vřele doporučit, jedná se o  velmi 
kvalitní vzdělávací program a vědomosti takto získané vám bezpochyby 
pomohou v profesním růstu.
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Český vzdělávací systém výrazně 
zaostává za nejvyspělejšími zeměmi. 
Netvrdí to pouze tuzemští odborníci, 

ale ukazuje to také každoroční zpráva 
Education at a Glance, kterou vydává 
OECD. Podle ní patří Česká republika mezi 
země, které investují do svého vzdělávacího 
systému vůbec nejméně, ať už jde o investice 
v přepočtu na hlavu žáka, nebo podíl 
investovaného HDP. 

Zatímco ČR vydává na vzdělávání  
3,8 procenta HDP, průměr OECD je pět pro-
cent a průměr třiadvaceti zemí EU zahrnu-
tých do přehledu pak 4,6 procenta. 

Rovněž učitelé v Česku mají ve srovná-
ní s dalšími zeměmi vůbec nejnižší platy. 
I přesto, že vláda letos pedagogům přidala, 
bude země ztrátu v této oblasti ještě dlouho 
dohánět. Další okruh, na který zpráva 
upozorňuje, se týká velkého vlivu rodinného 
prostředí na dosažené vzdělání u dětí. To, 
zda se pustí do studia vysoké školy, totiž 
v tuzemsku velmi silně souvisí s tím, zda 
dosáhli vysokoškolského vzdělání i jejich 
rodiče. 

Samé staré problémy
„Situace je o to horší, že Education at a Glance 
2018 nepřináší žádné nové informace. Nebez-
pečné podfinancování vzdělávacího systému, 
podhodnocení učitelů, nízká atraktivita uči-
telského povolání či omezená sociální mobilita 
a reprodukce vzdělávání podle statusu rodiny 
jsou důvěrně a dlouhodobě známé skutečnos-

ti. Vláda, je-li skutečně odpovědná, nemůže 
nadále ignorovat, že ČR je prizmatem vzdě-
lávání vnímána jako jedna z nejzaostalejších 
zemí v rámci OECD,“ říká Bohumil Kartous, 
analytik vzdělávací společnosti EDUin. 

Na tom, že české školství je ve špatném 
stavu, se shodnou prakticky všichni. Ale 
pohledy na to, kudy vést cestu k nápravě, se 
různí. Firmy a podnikatelé se snaží přede-
vším posílit počty technicky vzdělaných, ale 
i řemeslně zručných pracovníků. 

Podporují proto rozšíření praktické 
výuky v moderním provedení na základních 
školách. Příkladem je iniciativa podniků 
z Lanškrounska, kde firmy nečekaly na stát-
ní programy a samy se rozhodly podporovat 
technické vzdělávání již od základních škol, 
a zajišťovat si tak přísun kvalitních tech-
nicky vzdělaných zaměstnanců. A to v úzké 
spolupráci s vedením města Lanškroun. 

Firmy vstupují do škol
Firmy dodaly do všech základních a střed-
ních škol v Lanškrouně mikropočítače, školy 
vybavily 3D tiskárnami a společně připravu-

Tahanice o kormidlo
Kritici českého školství se 
shodují na tom, že zaspalo a není 
dost moderní. Kam by se mělo ubírat, 
na tom se ale odborníci často neshodnou 

36 l Profit

témA

„Pokud nezačneme 
budovat ucelenou 
vzdělávací infrastruk-
turu podporující 
technické obory, 
profese a řemesla, 
budeme mít 
velký problém.“ 

kArel HAVlíček,.AMSP
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jí podporu moderně pojaté praktické výuky 
s novými technologiemi. Dalším krokem 
bude spolupráce s místními mateřskými 
školami. Ze společných zdrojů pořádají 
tematické soutěže pro základní školy, tech-
nické festivaly a snaží se přirozenou formou 
zaujmout děti k praktické činnosti.

„Individuálně podporujeme školy a různé 
vzdělávací akce už několik let. Z činnosti spo-

lečenství firem těží opravdu všichni a ostatní 
regiony nám mohou závidět. Příkladem je 
soutěž Microtela, kde více než stovka dětí 
základních škol soutěží jak v jednoduchých 
řemeslných činnostech, tak v dovednostech 
spojených  
s technologiemi 4.0. Nečekaně vysoká účast 
dětí v nultém ročníku soutěže nás utvrzuje 
v tom, že podporujeme technické vzdělávání 

správným způsobem: přibližujeme dětem 
svět vědy a techniky zábavnou a hravou 
formou a především v nich vzbuzujeme přiro-
zený zájem o techniku a vzdělání,“ říká Jana 
Slováková z rodinné výrobní firmy Komfi. 
Duální vzdělávání, které je založené na spolu-
práci firem se školami, je dlouhodobě téma-
tem všech tuzemských vlád. V praxi se však 
žádné vládě nepodařilo školy, radnice, firmy 
a podnikatelské organizace propojit. Nadějná 
byla podle podnikatelů aktivita Národního 
ústavu pro vzdělávání Pospolu podpořená 
evropskými fondy. Výsledkem projektu byl 
první ucelený návod, jak ke spolupráci při-
stoupit, vycházející z aktivity, kterou v praxi 
ověřila síť 38 škol a 115 aktivních zaměst-
navatelů, firem i dalších subjektů. Projekt 
byl ale ukončen v roce 2015 a od té doby je 
podle expertů jakákoliv systémová podpora 
spolupráce škol a praxe minimální.

Například v Německu, kde má duální 
vzdělávání více než stoletou historii, je 
ročně vzděláváno více než 1,5 milionu žáků, 
přičemž třetina z nich uzavírá s podnikem 
smlouvu o vzdělávání. Duální vzdělávání 
probíhá jak v oblasti průmyslu, tak v země-
dělství, řemesle, obchodu nebo službách, 
celkem v 350 oborech zabezpečujících 
20 tisíc profesních činností. Po ukončení 
vzdělání přitom nevzniká povinnost pro 
studenta začít u firmy pracovat, ani pro 
podnik povinnost žáka zaměstnat, vše je na 
dobrovolné bázi.

Spor o dílny
„O podpoře profesí pouze mluvíme, občas 
se i něco podaří, ale nedokážeme na vládní 
úrovni problematiku systémově uchopit. 
Neexistuje zde propracovaná strategie 
provazující zapojení podniků, samospráv 
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a základních, středních a vysokých škol. Vše 
děláme nahodile, podle toho, kde, co a kdo 
vylobbuje nebo kde je aktuálně největší 
problém. Tím ale systém nevytvoříme,“ říká 
Karel Havlíček, předseda Asociace malých 
a středních podniků a živnostníků České 
republiky (AMSP ČR). 

„Pokud nezačneme budovat ucelenou 
vzdělávací infrastrukturu podporující 

technické obory, profese a řemesla, budeme 
mít velký problém. To, že aktivitu přebírají 
víceméně na samizdatové úrovni firmy, je 
na jedné straně dobrá zpráva, ale současně 
velmi špatná vizitka našeho státu,“ dodává 
Karel Havlíček. Z výzkumu, který připravila 
agentura Ipsos, vyplynulo, že znovuzavedení 
praktické výuky jakožto povinného předmětu 
podporuje 93 procent veřejnosti a devět lidí 

z deseti je přesvědčeno, že se díky dobře pojaté 
praktické výuce zvýší zájem o technické obory. 
Přesto někteří odborníci na vzdělávání soudí, 
že nejde o správný směr. Podle nich je třeba 
u dětí na školách podporovat především kritic-
ké myšlení a flexibilitu. „Pětačtyřicet procent 
profesí, které v současnosti existují, je do 
budoucna ohroženo zánikem nebo minimál-
ně silnou modifikací,“ upozorňuje Bohumil 
Kartous.

Na trhu přitom v současnosti chybí na 
300 tisíc řemeslníků. Podle odborníků se však 
poptávka může za pět či deset let výrazně změ-
nit a v době, kdy budou vycházet ze škol sou-
časní absolventi „dílen“ na základních školách, 
může být situace diametrálně odlišná. Velké 
zastoupení manuálně pracujících absolventů 
by navíc podle expertů udržovalo Česko jako 
„montovnu“ s nízkými platy. 

Diskuse o budoucí podobě českého 
školství tak spíše než sledování společného 
cíle připomíná tahanici o kormidlo určující 
směr, kam má vlastně vyplout. 

DALIBor DostÁL.(dostal@mf.cz)
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SPECIÁLNÍ VYDÁNÍ TÝDENÍKU 

právě v prodeji

 Olomoucký kraj je velmi rozmanitý, 
drobným a středním podnikatelům nabízí 
mnoho příležitostí. Severní část je přívětivá 
pro cestovní ruch a turistiku, v jižní 
a střední pak jsou velmi dobré podmínky 
pro zemědělský a potravinářský průmysl. 
Přesto Olomoucko zažívá odliv mladých 
lidí. Proč si myslíte, že tomu tak je? Co by 
tento trend dokázalo zvrátit? 
Celkově od roku 1990 ubylo v Olomouckém 
kraji necelých 20 tisíc obyvatel. V sever-
ní části kraje je tento úbytek výraznější, 
pociťují to i města jako Jeseník a Šumperk. 
Ale stejný problém mají i města jako Přerov 
a Prostějov. A proč hlavně mladí lidé odchá-
zejí? Za lepším uplatněním, seberealizací, 
výdělkem… To je přirozený stav. 

Neexistuje jedno geniální řešení, které 
by tento trend zastavilo, a ani nevím, jestli 
by stát měl tuto přirozenou „migraci“ řešit. 
Je věcí samosprávy (obce, kraj), aby lidem 
život na „venkově“ zpříjemnila. To znamená 
pomoci zajistit dostupné bydlení, kvalitní 
školství, zdravotnictví, dopravní obsluž-
nost. Nedostatek pracovních sil postupně 
tlačí i na zvyšování mezd. Ty nebudou nikdy 
tak vysoké jako v Praze, ale na druhé straně 
máme zde i nižší životní náklady. Takže po-
kud chceme, aby mladí lidé zůstávali v kraji, 
musíme jim pro to vytvořit podmínky.

 Podnikatelé si stěžují na dopravní 
dostupnost, hlavně na špatné napojení 
severních okresů na dopravní sítě železnic 
a dálnic. Kdy podle vás dojde k nápravě? 

Z hlediska silnic dojde k zásadnímu 
zlepšení dobudováním D 35, tj. silnice 
I/propojení Mohelnice – Hradec Králové, 
což výrazně zrychlí spojení Olomouc-
-Praha. Pro Šumperk je důležitá silnice 
I/44, obchvat Bludova, Zábřehu, což 
výrazně zrychlí spojení s Olomoucí. Pro 
Přerov je zásadní dostavba D 1 (Říko-
vice-Přerov). Všechny tyto stavby jsou 
v přípravě, žel realizace je zdlouhavá, a to 
z důvodu komplikovaného stavebního 
řízení a i odporu různých pseudoekolo-
gických organizací.

Z hlediska železničního spojení se udělalo 
hodně práce, spojení Zábřeh–Praha, respek-
tive Olomouc–Ostrava je výborné. Horší 
jsou už návazné spoje. 

 Trápí je i narůstající byrokracie 
a stále se měnící legislativa. Jak by se toto 
podle vás mělo řešit?    
Ideální by bylo přijmout zákon, že za 
jeden nový předpis, zrušíme dva staré! 
Eventuálně vyhlásit tříleté moratorium 

přijímání evropských předpisů. Ale 
nevymlouvejme se na Brusel, dokáže-
me být papežštější než papež! Na půdě 
hospodářského výboru působí podvýbor 
pro podnikatelské prostředí, kde máme 
s kolegy ambici definovat nadbytečné 
regulace a tlačit exekutivu k jejich rušení. 
Je to ale běh na dlouhou trať.

 V jiných zemích tvoří drobní 
a střední podnikatelé až 80 procent 
HDP. V Česku tomu tak není. 
Co pro to, aby se to změnilo, 
děláte? Jak podnikatele v Olomouckém 
kraji podporujete vy osobně? 
České země byly v rámci monarchie, 
ale i Československa vždy průmyslovou 
výspou. Tak je tomu i teď a velké průmy-
slové podniky tvoří základ hospodářství 
a zaměstnanosti. Na tyto podniky jsou 
navíc navázané stovky i tisíce subdodava-
telů, včetně malých a středních podni-
katelů. Na druhé straně bude narůstat 
význam sektoru služeb, kde je nejvíce 
malých podnikatelů. Co pro ně stát může 
udělat? Jednoduché daně, stabilní právní 
prostředí, vymahatelnost práva. Potom 
se už postarají o sebe sami. Já jako zá-
konodárce a člen i rozpočtového výboru 
mohu tlačit na zjednodušení daňových 
přiznání, nezvyšování daní. A jak jsem 
uvedl výše i na snižování administrativní 
zátěže. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Jednoduché daně,
stabilní právní prostředí, 
vymahatelnost práva
Jak dostat Olomoucký kraj mezi nejatraktivnější 
regiony v Česku? Co brzdí tamní podnikatele? 
Nad tím se zamýšlí poslanec Milan Feranec (ANO)

rozhovor
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Milan Feranec (54)

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky byl zvolen na kandidátce 
ANO v Olomouckém kraji. Je místopředse-
da rozpočtového výboru, člen hospodář-
ského výboru, člen Mandátového 
a imunitního výboru.
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 Olomoucký kraj je velmi rozmanitý, 
drobným a středním podnikatelům nabízí 
mnoho příležitostí. Severní část je přívětivá 
pro cestovní ruch a turistiku, v jižní 
a střední jsou velmi dobré podmínky pro 
zemědělský a potravinářský průmysl. 
Přesto Olomoucko zažívá odliv mladých 
lidí. Proč si myslíte, že tomu tak je? Co by 
tento trend dokázalo zvrátit? 
Pokud je vaše analýza pravdivá – čímž si 
nejsem zcela jistá, neboť se mi zdá příliš 
zjednodušená a zploštěná, situace v regionu 
je přece jen členitější –, pak je to především 
doklad nevhodnosti krajů. Kraje zkrátka 
byly utvořeny uměle, nejsou homogenní, 
nerespektují přirozené hospodářské hrani-
ce, historické konsekvence a kulturní vazby. 
Trend by tedy zvrátilo přemalování hranic 
regionu, k čemuž samozřejmě nedojde. 
Nerozumím obratu „odliv mladých lidí 
z Olomoucka“. Ano, bezpochyby v anketách 
studenti řeknou, že chtějí zůstat v Praze, to 
je bohužel běžná odpověď. Druhou věcí je, 
zda skutečně z Olomouckého kraje všichni 
odejdou. Tvrdá data jsem zatím neviděla. 
To, že odcházejí lidé z okresů s vysokou ne-
zaměstnaností, je však přirozené – jen tak 
se může v rámci regionu nebo celé repub-
liky vyrovnat poptávka s nabídkou. Pokud 
budeme v takovém okrese lidi držet dobře 
míněnou „silou“, jednoduše tam nikdy ne-
vzrostou mzdy a životní úroveň se nezvýší. 

 Podnikatelé si stěžují na dopravní 
dostupnost, hlavně na špatné napojení 
severních okresů na dopravní sítě železnic 
a dálnic. Kdy podle vás dojde k nápravě? 
Ani v nejmenším nezáleží na tom, kdy dojde 
k nápravě podle mě. Podstatné je, že se 
během krize přestalo investovat do infra-
struktury. Nyní po krizi se toho také příliš 
neděje – a pokud mají ekonomové pravdu, 

když vyhrožují blížící se recesi, lepší to 
hned tak nebude. Patrně by pomohlo, kdyby 
v severní části kraje postavili své továrny 
velcí investoři. Jejich nátlak by nejspíše 
k dobudování infrastruktury vedl. Ohledně 
jiných, standardních možností řešení (volání 
malých podniků, občanů či celkem bezmoc-
ných poslanců) jsem skeptická. Ministerstvo 
dopravy dokáže úspěšně budovat jen chaos, 
spolupráce kraje, měst a ministerstva fungu-
je snad ve věci výběrových řízení na toaletní 
papír, ale nikoli u budování dopravních sítí. 

 Trápí je i narůstající byrokracie a stále se 
měnící legislativa. Jak by se to mělo řešit?
Jednoduše – rušením přebytečných a nesmy-
slných regulací, které naše podnikatele brzdí. 
Bohužel čím dál tím více vidím, že regulaci 

nevymýšlejí poslanci a byrokraté sami od 
sebe, ale na základě našeptávání velkých 
silných korporací, které se tak zbavují svých 
malých dotěrných konkurentů. Jediným 
řešením je tedy deregulace se vším všudy, 
zájmovým skupinám navzdory. Podobně 
jsem proti poskytování všech dotací, neboť 
jakákoli podpora vždy zvýhodňuje jednoho 
oproti druhému, většinou tak někomu škodí.

 V jiných zemích tvoří drobní a střední 
podnikatelé až 80 procent HDP. V Česku 
tomu tak není. Co pro to, aby se to změnilo, 
děláte? Jak podnikatele v Olomouckém kraji 
podporujete vy osobně? 
Za moc a sílu velkých podniků, nadnárod-
ních korporací, mohou především ty vlády, 
které se chtěly chlubit rychlým vyrobením 
stovek pracovních míst. Neuvědomily si 
přitom, že to bude nutně vykoupeno jednak 
strukturou zaměstnání (ony slavné „mon-
tovny“), jednak závislostí ekonomiky na 
velkých podnicích a konečně pak ubíjením 
a ušlapáváním jakýchkoli snah podniků 
malých. Ve sněmovně se proto snažím nikoli 
uměle „podporovat malé podniky“, taková 
podpora je vždy diskriminující vůči jiným 
„malým“, ale spíše nutit „velké“, aby přestaly 
hrát roli slonů na zadním dvorku naší eko-
nomiky. Opět znám jediný recept: dere-
gulaci. Co se osobní podpory týče, nebudu 
zde psát falešnou floskuli „kupuji u malých 
obchodníků“. To je opravdu jen prázdná frá-
ze. Samozřejmě že kupuji tam, kde je zrovna 
otevřeno, kde mají to, co potřebuji, za cenu, 
kterou si mohu dovolit zaplatit. Ony totiž i ty 
velké obchody zaměstnávají konkrétní lidi, 
kteří se potřebují uživit. Dělám tedy to, co 
dělat mohu a mám: nenaslouchám pohád-
kám velkých a silných. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

Nenaslouchám pohádkám 
velkých a silných
Jak dostat Olomoucký kraj mezi nejatraktivnější 
regiony v Česku? Co brzdí tamní podnikatele? 
Nad tím se zamýšlí poslankyně Zuzana 
Majerová Zahradníková (ODS)
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Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

Činnost daňového poradce je regulovaná zákonem o daňovém poradenství, 
který vyžaduje odbornou zkoušku a garantuje, že daňový poradce:

 dodržuje mlčenlivost  odpovídá za škodu  je profesně pojištěn

Jak si svého daňového poradce vyhledat?
Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových poradců, 

který je zveřejněn na www.kdpcr.cz. Vyhledávání v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné.

Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního požadavku, 

přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifi kační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá. Výběr je opravdu široký. 

Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!

Komora je členem:

Motto Komory daňových poradců: „Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz

Komora_dan_poradců_1_2_A181004175.indd   1 11.10.2018   15:31:02

zuzana Majerová 
zahradníková (40)

Do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky byla zvolena na kandidát-
ce ODS v Olomouckém kraji. Je místopřed-
sedkyní a členkou zahraničního výboru, 
členkou výboru pro vědu, vzdělání, 
kulturu, mládež a tělovýchovu. 
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Z měny slíbené ministryní financí 
jsou v nedohlednu. Zatím přibývají 
v daňových zákonech jen výjimky. 

Nový zákon o daních z příjmu, který by 
přinesl zjednodušení, bude snad schválen 
v roce 2020. „Poplatníkovi se v Česku 
žije krušně, stíhá ho spousta povinností 
a současný právní řád se velmi rychle mění. 
Ačkoli jsem daňový profesionál, výjimek je 
v daňových zákonech tolik, že je ani neumím 
spočítat a těžko se v nich vyznám,“ říká 
daňový expert David Hubal. 

Zjednodušení příjmových daní je nej-
častějším slibem politiků před volbami. 
Naposledy slíbili změnu Andrej Babiš a jeho 
ministryně financí Alena Schillerová. No-
velu zákona o dani z příjmu sice připravili, 

schválena bude nejdříve v roce 2020, a to jen 
pokud ANO pomohou další strany. Jedinou 
viditelnou změnou je tak zatím pouze zjed-
nodušení přiznání pro zaměstnance, které je 
od roku 2017 dvoustránkové.

A co má být součástí nového zákona 
o daních z příjmů? Především má vzniknout 
takzvaný Integrovaný systém správy daní 
a pojistného (ISS), který umožní podni-
katelům platit daně a zdravotní i sociální 
pojištění na jednom místě, nikoli na třech 
– berňáku, sociální správě a zdravotních 
pojišťovnách – jako dnes. 

Dočkat by se měli daňového přiznání 
(maximálně na dvě stránky), odpadne vy-
měřování daně platebním výměrem (dávku 
si poplatníci vyměří de facto sami) a vznikne 

daňový kiosek – tedy portál, díky kterému 
bude podnikatel moci elektronicky přiznat 
a zaplatit daně z  domova.

Aktuálně živnostníky nejvíce trápí rychle 
se měnící parametry příjmových daní a také 
celá řada úlev, ve kterých se nevyznají. 

Každým rokem se mění výše sleva na děti 
a výše školkovného, stejně jako limit pro 
placení solidární daně či odpočty například 
z hypoték či životního pojištění. Loni se 
snížila hranice ročního příjmu pro ty, kdo 
mohou využívat paušály v plné výši ze dvou 
na jeden milion korun. Nový zákon je proto 
podle Schillerové napsán bez jakýchkoli 
výjimek. 

JAKUB PROCHÁZKA.(prochazka@mf.cz)

fOKUS

Jednodušší daně? Hit politiků, na který se marně čeká
Podnikatelé se potýkají se složitými daněmi. Neorientují 
se v nich ani daňoví poradci a finanční správa 

Daňový poradce vždy chrání práva a oprávněné zájmy klienta.

Činnost daňového poradce je regulovaná zákonem o daňovém poradenství, 
který vyžaduje odbornou zkoušku a garantuje, že daňový poradce:

 dodržuje mlčenlivost  odpovídá za škodu  je profesně pojištěn

Jak si svého daňového poradce vyhledat?
Každý daňový poradce je ze zákona zapsán u Komory daňových poradců ČR v seznamu daňových poradců, 

který je zveřejněn na www.kdpcr.cz. Vyhledávání v seznamu je jednoduché, rychlé a přehledné.

Chcete víc?
Využijte naše Tržiště práce na www.kdpcr.cz, kde si daňového poradce můžete spolehlivě najít zadáním konkrétního požadavku, 

přičemž se s vámi spojí ti poradci, kteří mají o spolupráci zájem. Stačí si jen vybrat.

Chcete se stát daňovým poradcem?
Využijte přípravných kurzů pro úspěšné zvládnutí odborné kvalifi kační zkoušky, které Komora daňových poradců pořádá. Výběr je opravdu široký. 

Nabídku vzdělávání najdete na www.kdpcr.cz.

Nevíte, jak na daně? Spolupracujte s daňovým poradcem!

Komora je členem:

Motto Komory daňových poradců: „Dát šanci těm, kteří chtějí, aby mohli a uměli.“

Komora daňových poradců ČR, Kozí 4, 602 00 Brno
tel. +420 542 422 311, e-mail: kdp@kdpcr.cz

www.kdpcr.cz
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V posledních deseti letech prošlo 
vnímání péče o vzhled u mužů 
překotným vývojem. Od San 

Franciska přes Prahu po Tokio nakupují 
muži ze střední třídy věci, které jejich 
nedávní předchůdci neuměli ani vyslovit: 
hydratační krémy, přípravky na čištění 
pleti, samoopalovací krémy, séra proti 
vráskám, dokonce i pleťové masky – to 
vše stvořené výhradně pro potřeby 
mužské pleti. 

Došlo to tak daleko, že (západní) muži 
dnes utrácejí za kosmetiku víc než za veš-
keré produkty na holení. Honba za mládím 
a krásou už není jen doménou žen. Čím dál 
větší počet mužů investuje čím dál vyšší 
částky ve snaze vypadat líp, cítit se atraktiv-
nější, úspěšnější a mladší. A jedním z pra-
menů této zušlechťovací řeky je i globální 
zájem o barber shopy.

Už žádný unisex
Barber shop je v zásadě pánské holičství. 
Je to místo, kde vám upraví vlasy, oholí vás 
a případně vám upraví vousy a další porost 
na tváři. Jeden by si pomyslel, že to není nic 
nového – klasické pánské holičství u nás ko-
neckonců bývalo obvykle součástí kadeřnic-
tví, byť oddělenou třeba závěsem. V barber 
shopu ale můžete dostat další nadstandardní 
služby a rozhodně se vám nestane, že byste 
byl jediný muž v zástupu barvených, ondu-
lovaných a foukaných žen, jež v unisexových 
kadeřnictvích tvoří drtivou většinu klientely. 

Barber shopy sázejí obvykle na sílu tradi-
ce a na stylové prostředí, byť by v nich naši 
(pra)dědečkové našli jen pramalou podob-
nost s holičstvími jejich mládí. Některé jsou 
zařízené v retro stylu, jiné sázejí na feng-šu-
ej, mnohé slibují navíc občerstvení (whisky, 
pivo ale i nealko, případně doutník), příjem-

né posezení v sympatické společnosti nebo 
třeba pokoukání na pořádnou televizi. 

V barber shopu totiž nejde jen o to, že vás 
někdo ostříhá, oholí a v případě zájmu vám 
třeba udělá pleťovou masku. Většina webo-
vých stránek barber shopů hovoří o tom, že při 
návštěvě jejich podniku jde o komplexní záži-
tek. Nejde jen o praktickou věc, jde o zážitek. 

„Jsou to místa, kam chcete chodit a s ni-
miž chcete být spojováni – obzvláště na 
sociálních sítích,“ vysvětloval v americkém 
Forbesu podstatu luxusních barber shopů 
Brian Ashby z realitní kanceláře CBRE, jenž 
v Houstonu pomáhá pánským holičstvím 
s hledáním ideálních prostorů. 

„Nejen, že vypadáte líp, vy se i líp cítíte,“ 
popisoval osmadvacetiletý manažer jedné 
z houstonských restaurací Carlos Aguilar 
důvody, proč se každé dva týdny vrací ke 
svému holiči. Pětačtyřicetiminutová péče  

Rituál holení 
břitvou je zpět
Globální renesance barber 
shopů začala asi před šesti lety 
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ho vyjde na 60 dolarů (tedy přibližně  
1350 korun). „Je to něco úžasného. Vím, že 
když půjdu ve čtvrtek odpoledne k holiči, 
budu mít před sebou skvělý víkend. Jste na 
něj nachystaný.“ 

Opožděná česká vlnka
Nová módní vlna pánských holičství se 
v západním světě začala formovat někdy 
v roce 2013. A teď je z ní hotové tsunami. 
Během posledních pěti let se z holičství stala 
nejrychleji rostoucí profese ve Spojených stá-
tech. Počet tamějších licencovaných holičství 
s každým rokem vzroste o zhruba 10 procent. 

Stejný jev zaznamenali i ve Velké Británii, 
kde během roku 2012 otevřelo více než  
150 nových barber shopů.  

K nám se tato móda dostala s mírným 
zpožděním, nicméně i u nás se z pánských 
holičů stalo rychle se rozvíjející odvětví, 
v němž poptávka mnohdy převyšuje nabíd-
ku. Jen v Praze najdete momentálně kolem 
pětadvaceti barber shopů. 

Skvělý byznys
A je to právě západní Evropa, která generuje 
na poli péče o mužský vzhled největší zisky – 
v roce 2015 to bylo podle serveru Euromoni-
tor 12,4 miliardy dolarů. Nicméně k nejrych-
leji rostoucím trhům by měl v budoucnosti 
patřit asijskopacifický region, kde se do roku 
2020 očekává růst obratu až k 11,5 miliardy. 
Vlna zájmu o péči o vzhled není požehná-
ním jen pro samotné holiče a provozovatele 
barber shopů. Těží z ní i pronajímatelé pro-
storů – holič na rozdíl od jiných obchodních 
odvětví nemůže přesunout prodej online, byť 
většina nabízí různou vlasovou kosmetiku 
a přípravky pro péči o vousy. Holičství se 
navíc vejdou do prostorů, které je jinak obtíž-
né pronajmout – do podlouhlých místností 
nebo i na docela malá místa, kam by se běžný 
provoz vešel jen stěží. 

Celých 81 procent tržeb z pánských pěsti-
cích přípravků a služeb spojených s úpravou 
vzhledu pochází z kamenných prodejen. A že 
to není malá částka. V roce 2015 měl globál-
ní trh s pánskými pěsticími přípravky podle 
Euromonitoru hodnotu 47,2 miliardy dolarů 
a podle CAGR by měl v roce 2020 dosáhnout 
na 60,7 miliardy dolarů.

Maskulinní rozmazlování
Anglický básník Oliver Goldsmith v 18. století 
údajně pravil: „Aby mohl vzniknout skutečný 

gentleman, je zapotřebí hned několik řeme-
sel, ale především pořádného holiče.“ 

Těžko říct, zda by ten výrok zopako-
val i dnes, kdyby mohl nahlédnout do 
moderních hipsterských barber shopů, jež 
jsou designované tak, aby působily jako 
útočiště pro muže, místo, kam mají ženy 
vstup zakázaný a kde zároveň není žádná 
ostuda, když si chcete nechat přibarvit 
šediny nebo si na obličej napatlat bahenní 
masku.

Kristin Barberová, profesorka sociologie 
ze Southern Illionois University, autorka 
Styling Masculinity: Gender, Class and Ine-
quality in the Men’s Grooming Industry se 
domnívá, že moderní barber shopy prodáva-
jí v první řadě maskulinitu. 

„Mužům je v dnešní době nabízená mas-
kulinita v takových podobách, jaké tu ještě 
nebyly. Současné barber shopy pomáhají re-
definovat tradiční pohled na to, co to zname-
ná být muž,“ vysvětluje Barberová. „Povyšují 
ten pojem a neváhají ho kritizovat.“ 

JITKA JENÍKOVÁ 

Gentlemanský styl

„Do módy se začal vracet gentlemanský 
styl – čím dál víc mužů o sebe pečuje, jsou 
pyšní na to, jak vypadají, a nechtějí už 
chodit do unisexových kadeřnictví a ne-
chat se stříhat od kadeřnic a kadeřníků, 
chtějí skutečné holiče a holičky, kteří vědí 
přesně, po čem muži touží,“ řekl Guar-
dianu Chris Ward, majitel barber shopu 
Murdock’s ve východním Londýně.

Ceny nejsou  
pro každého

V závislosti na lokalitě vás v hlavním městě 
Praze, kde je kolem 25 barber shopů, 
vyjde úprava vousů nejméně na 330 korun 
a sestřih třeba na 500 korun. Tím nabídka 
nekončí: můžete si dopřát i masku, para-
fínový zábal na ruce a masáž hlavy a cena 
se může vyšplhat bez problémů ke dvěma 
tisícům korun. Ale zase k tomu dostanete 
skleničku whisky.
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Českým e-shopům se daří. I v roce 
2018 zřejmě dosáhnou meziročního 
růstu obratů o více než 15 procent. 

Díky tomu přesáhnou jedenáctiprocentní 
podíl na celém maloobchodu v České 
republice. Podle výzkumu Asociace pro 
elektronickou komerci (APEK) Češi 
nakupují na internetu stále častěji. 

Alespoň jednou za rok nakoupí v online 
prostředí 90 procent uživatelů internetu. 
Nejméně jednou měsíčně si zboží objedná  
53 procent zákazníků. „V loňském roce 

přesáhly obraty e-shopů 115 miliard  
korun. Letos by se celkem prostřednictvím 
internetu mělo prodat zboží za nejméně  
133 miliard korun,“ říká výkonný ředitel 
APEK Jan Vetyška.

Trendem posledních let je přitom prolíná-
ní on-line a off-line světa. Hranice mezi způ-
sobem nákupů se tak bude dále rozostřovat. 
„E-shopy stále častěji otevírají kamenné 
výdejny a prodejny, významní hráči z oblasti 

tradičního retailu naopak zřizují prodej po 
internetu. Tento trend bude trvat i v nejbliž-
ším období,“ doplňuje Jan Vetyška.

Nástup malých hráčů
Letos v květnu počet e-shopů v České 
republice poprvé přesáhl hranici 40 tisíc. 
V přepočtu na obyvatele tak má země nejví-
ce online obchodů ze všech států Evropské 
unie. 

V loňském roce jich navíc opět řada přiby-
la, přestože v předchozích letech jejich počet 

spíše stagnoval. Jedněmi z tahounů tohoto 
růstu jsou v Česku, podobně jako ve světě, 
především malí provozovatelé. A rostou 
o řád vyšším tempem než velcí zavedení 
hráči.

Potvrzuje to i Webnode, podle kterého 
už několik let v řadě roste počet „nadše-
neckých“ e-shopů. Na jeho platformě jich 
celosvětově funguje více než milion a každý 
měsíc na celém světě přibudou desítky 

tisíc dalších. Výrazným způsobem se však 
mění jejich kvalita – a platí to i pro Českou 
republiku. 

Malé firmy mohou právě na internetu 
lépe konkurovat velkým hráčům, e-shopy 
jsou nástrojem, který může alespoň trochu 
setřít rozdíly mezi malými a velkými pro-
dejci. „Investice do rozvoje e-shopu místo 
do klasické sítě poboček je určitě mno-
hem méně nákladná. Nájmy dlouhodobě 
rostou, základní e-shop si můžete založit 
zcela zdarma. Pak už je to ‚jen‘ o marke-
tingu a cenách. Přičemž do obojího musíte 
investovat jak při správě e-shopu, tak i při 
rozvoji kamenné sítě. Tím pádem už z této 
podstaty vyplývá, že online prodej vychází 
o něco lépe,“ porovnává ředitel Shoptetu 
Miroslav Uďan.

Černé pátky táhnou
Se začátkem října začínají provozovatelé 
e-shopů sledovat zvyšující se prodeje. 
Také letos se dá podle odborníků očekávat 
několik hlavních milníků, ve kterých 
vánoční nákupní horečka dosáhne vrcho-
lu. Prvním bude takzvaný Black Friday, 
nákupní „svátek“ převzatý především 
z USA. Ten letos připadne na 23. listopa-
du. „Black Friday obecně považujeme za 
start nejintenzivnějšího období vánočních 
prodejů. Vrcholem pak bude týden od 
10. prosince,“ uzavírá Jan Vetyška. Na 
předvánoční prodeje se připravují nejen 
e-shopy, ale také dopravci a doručovací 
společnosti. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz) 

Čekání na rekord
Podíl přes 11 procent na tuzemském 
maloobchodu a stále se zvyšující 
počet nákupů. To je česká e-commerce 2018

fOKUS
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„Mnohem častěji než v minulosti se setkáváme
s lidmi, kteří po dvaceti letech v práci řekli 
pomyslné a dost! a začali dělat to, co je naplňuje. 
Vaří marmelády, vyrábějí deskové hry, šijí hračky 
a prodávají je svépomocí pod vlastní značkou 
na vlastnoručně sestaveném e-shopu.“

 SLAwOMÍR BUDZIAK,.Webnode 
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Želvy umírající po vdechnutí 
plastového brčka, uhynulá velryba 
s břichem plným igelitových tašek. 

Alarmující záběry mořských živočichů, které 
zabily plastové odpadky z druhého konce 
světa, výrazně ovlivnily pohled na používání 
jednorázových plastů. 

Ke snaze omezit jejich spotřebu se 
připojilo i několik českých firem. Kavárny 
CrossCafe, rychlé občerstvení Bageterie 
Boulevard nebo prodejci čerstvých nápojů 
a salátů Ugo či Fruitisimo se letos dobro-
volně zavázali, že s jednorázovými plasty 
skoncují. Svoje snahy potvrdily uzavřením 
dohody s ministerstvem životního prostředí.

„Hlavním tématem nadcházejících měsíců 
bude předložení nových zákonů týkajících 
se moderní odpadové legislativy – zákon 
o odpadech, zákon o vybraných výrobcích 
s ukončenou životností a novela zákona 
o obalech. Řešit bude zejména stěžejní 
problém ČR, kterým je nutnost razantního 
snížení skládkování a naopak posílení recy-
klace. Jsem rád, že paralelně s nastavením 
rámce nových odpadových zákonů odpoví-
dajícím takzvanému evropskému oběhové-
mu balíčku se snažíme reálně předcházet 
vzniku plastového odpadu,“ uvedl ministr 
životního prostředí Richard Brabec. 

Plastové talíře zmizejí z restaurací
Připojily se i nadnárodní řetězce jako IKEA, 
Starbucks nebo Lidl. Například IKEA ve 
svých českých prodejnách vyřadí jednorázové 
plastové nádobí, tedy brčka, tácky a kelímky, 
a také z jejích restaurací, bister a kaváren 
jednorázové plasty zmizejí.  Zákazníci kaváren 
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Brčka na ústupu
České firmy se připojují k tažení 
proti jednorázovým plastům. 
Ty představují jeden ze zdrojů 
znečištění oceánů

Starbucks dostávají již nyní slevu deset korun 
na každý nápoj připravený do jakéhokoliv 
vlastního hrnku. Starbucks se dále v dohodě 
zavázal, že při konzumaci jídla či pití přímo 
v kavárnách nahradí plastové příbory či ke-
límky. Síť kaváren Costa Coffee vymění plas-
tové kelímky na studené nápoje za skleněné 
nádobí pro konzumaci na místě, u studených 
nápojů nahradí plastová brčka papírovými. 

Řetězec Lidl do příštího roku zruší pro-
dej jednorázových plastových výrobků, 

jako jsou kelímky, brčka, příbory, vatové 
tyčinky, které vystřídají výrobky z alter-
nativních materiálů. „Na výrobky našich 
privátních značek budeme nejpozději do 
roku 2025 používat pouze recyklovatelné 
plasty a množství plastů celkově snížíme 
o 20 procent. V prvním kroku zrušíme 
prodej všech jednorázových plastových 
výrobků, a to nejpozději v roce 2019. Zá-
roveň ještě letos nabídneme zákazníkům 
možnost využít v automatech na kávu 
umístěných ve všech našich prodejnách 
vlastní kelímky,“ konstatoval generální 
ředitel firmy Lidl Česká republika Pavel 
Stratil. 

Šance pro rozložitelné materiály
Především v prodejnách rychlého občerst-
vení předpokládají, že výraznou změnu při-
nese nasazení jednorázových, ale biologicky 
rozložitelných materiálů. 

„Věříme, že brzy přijdeme na způsob, jak 
používat čistě přírodní obalové materiály, 
a společně s našimi zákazníky omezíme 
jednorázové nádobí na minimum,“ doplnil 
Marek Farník, generální ředitel Ugo Trade. 

DALIBOR DOSTÁL.(dostal@mf.cz)   

hlavní hrozba
Omezování jednorázových plastů je 
důležitý krok, ale k čistotě oceánů sám 
o sobě nestačí. Podle odborníků se do 
moře ročně dostane osm milionů tun 
plastů. Drtivou většinu z nich přitom tvoří 
zbytky rybářských sítí a dalšího rybářské-
ho vybavení. Z plastů, které se dostanou 
do moří z pevniny, jich 90 procent pochází 
z deseti velkých řek Asie a Afriky. Odbor-
níci upozorňují, že klíčový pro budoucnost 
oceánů bude především návrat k výrobě 
sítí z tradičních materiálů, které se v moři 
časem dokážou rozložit.  
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Nejprve se objevili blogeři, pak 
youtubeři, k nim se přidali 
instagrameři a gameři, a teď se 

nejvíce skloňuje slovo influencer. Kdo to 
je? Jednoduše řečeno člověk, který má 
vliv, je schopen ovlivnit chování dalších na 
internetu. Hvězda na YouTube, Instagramu, 
blogu.

V Česku převažují dívky, mužů je jen 
kolem dvaceti procent podle platformy La-
fluence. Ne náhodou tak žebříčku rozdělení 
influencerů podle kategorií vévodí ti (či 
spíše ty), kteří se zaměřují na módu a krásu, 
zatímco technologie (jedno procento) či 
finance (0,3 procenta) jsou opomíjeny. 

Účinná zbraň?
„Zájem o influencer marketing velmi rychle 
roste,“ říká Peter Varga, výkonný ředitel 
Lafluence. A to přestože v sobě skrývá 
bezpočet úskalí. Jenže na to společnosti 

48 l Profit
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najímající si hvězdy internetu většinou 
nedbají.

Podle společnosti Nielsen je totiž spolu-
práce s online tvůrci 11krát výnosnější než 
běžné „použití“ médií. Vyplývá to i z faktu, 
že 92 procent spotřebitelů věří více doporu-
čení než reklamě. 

A jak by měl takový úspěšný influencer 
vypadat? Mělo by ho sledovat hodně lidí. 
Dále je důležité, zda je „vlivný“ jen v rámci 
jedné sociální sítě, napříč internetem nebo 
i mimo něj. Zda se vyzná v daném tématu. 
Jak se chová, zda působí důvěryhodně. 

Problematické měření 
Rizika spolupráce s vesměs (hodně) mladý-
mi influencery jsou ale velká. Podle studie 
Ogilvy & Mather, která učinila loni prů-
zkum mezi marketéry, hrozí hlavně nízká 
míra kontroly nad výsledkem (65 procent), 
selhání lidského faktoru (44 procent), 

Čeští a slovenští 
influenceři v číslech

Česko 

89,90 %

Slovensko

10,10 %

Muži 

20,7 %
Ženy 

79,3 %

Celkem 
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Vlivní kluci 
a vlivné holky útočí
V Česku je influencer marketing 
teprve v počátcích, více než 
1900 influencerů je však už hodně slyšet
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9,2 %

problematické měření dosahu (40 procent), 
nespolehlivost (17 procent) a špatné zacílení 
(12 procent).

Což jen potvrzují podle MediaGuru křik-
lavé případy posledních měsíců. 

Firma Bubbleology oslovila hvězdy 
internetu Teri Blitzen, Fallenku a Makynu, 
aby jí pomohly s propagací produktu Bubble 
Tea. Všechny tři se staly tváří značky. Jenže 
brzy se ukázalo, že složení čaje je nezdravé. 
A internet, místo aby propagaci pomohl, tak 
vše rychle pohřbil. Hlavní hvězda kampaně 
Teri Blitzen z kampaně odstoupila s tím, že jí 
firma lhala o složení čajů. 

Podobný rozruch vyvolala kampaň jed-
noho z českých dealerů BMW. Ten oslovil 
několik youtuberů s nabídkou na zapůjčení 
vozů. Jenže podmínky byly hodně přísné. 
Oslovení na nabídku nereagovali až na jednu 
výjimku, Carrie Kirsten. Rázem se do ní 
ostatní pustili „jak moc je vlastně auto její“. 
Ve výsledku celá kampaň rozhodně renomo-
vané značce aut neprospěla. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)
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V aČeské republice stejně jako u našich 
sousedů zemědělství ovlivnila 
výrazně éra komunismu. Je to 

patrné na tom, že ačkoliv jsou pravidla pro 
certifikaci bio ve všech členských státech EU 
stejná, rozdíly v hospodaření jsou evidentní. 

Například v Rakousku či Německu o tuto 
certifikaci většinou žádají menší rodinné 
farmy často s více než stoletou tradicí. 
Převážně hospodaří jen na pár hektarech 
a zaměřují se na komplexní zpracování 
surovin. Lze to ukázat na příkladu dojné 
krávy – z jejího mléka malé farmy vyrobí 
sýry a jogurty a z masa klobásy. 

To v Česku jsou místní biofarmy pře-
vážně hodně veliké. Patří mezi ně i farma 
Svobodových. Hospodaří v jižních Čechách 
přibližně na 1200 hektarech. Chovají hovězí 
dobytek, jehož maso dále nezpracovávají, 
dále produkují pouze seno a travní senáž 
a nic víc. A takových farem je v tuzemsku 
většina.

Motivace spotřebitelů 
Pokud zákazníci znají farmáře osobně, 
příliš neřeší, zda certifikát má, nebo ne. To 
potvrzuje i Pavel Svoboda mladší z rodinné 
společnosti Agro Svoboda. 

„Kromě toho, že prodáváme hovězí doby-
tek na jatka, část si necháme porazit, maso 
se vakuově zabalí a já osobně ho rozvážím 
zákazníkům. Nechci, aby mě nikdo při této 
činnosti zastupoval. Chci mít se zákazníky 
osobní kontakt. Certifikát o tom, že prodá-
vám bio, vozím stále s sebou, ale ještě ho ni-
kdy nikdo nechtěl vidět.“ Mezi důvody, které 
motivují spotřebitele k nákupu biopotravin, 

patří to, že se jedná o lokální produkci a oni ji 
chtějí podporovat, a pak také kvůli „pocitu“, 
že konzumují něco zdravějšího, bez hormonů 
a nadbytečné chemie, něco, co prospěje jejich 
zdraví. Pavel Svoboda však konstatuje, že do 
současnosti nevznikla žádná vědecká studie, 
která by potvrzovala, že bio má přímý vliv na 
zlepšení zdravotního stavu. 

Motivace zemědělců 
Nejvíce starostí mají farmáři s papírováním, 
trvá i několik měsíců, než farma status bio 
získá. Následují každoroční přísné kontroly 
zaměřující se zejména na prověřování všech 
dokladů. Kromě administrativy mají farmá-
ři i další povinnosti. 

„Pro nás zavedení bio zase tak moc ne-
znamenalo. Museli jsme například odstranit 
ostnaté dráty nebo ukončit synchronizace 
říje skotu, díky čemuž nyní ušetříme za 
veterináře. Také jsme museli změnit náš 
přístup k léčení dobytka. Není možné plošně 
zavádět léčbu a cpát do krav léčiva bez 
vážného důvodu. Ačkoliv nyní máme více 

starostí a práce, rozhodnutí pro bio zpětně 
hodnotíme kladně. Kromě těch ekonomic-
kých dopadů máme nyní i mnohem lepší 
pocit z toho, co děláme. Z hlediska etického, 
společenské zodpovědnosti a welfaru zvířat 
nyní cítíme, že jsme tam, kde máme být,“ 
upřesňuje Svoboda. 

Přístup k bioprodukci
Smutným faktem je, že v Čechách nemá dis-
tribuce biopotravin dostatečnou podporu. 
Mnoho zákazníků stále neřeší, zda napří-
klad bio hovězí steak pochází z domácího 
regionu, nebo třeba z Argentiny. 

„Snažíme se zvyšovat podíl naší produkce 
distribuované do Čech, ale také musíme 
myslet na to, abychom měli na platy za-
městnanců. Proto asi jen deset procent naší 
produkce prodáme v Čechách a devadesát 
procent kusů hovězího dobytka na jatka 
v zahraničí, hlavně do Německa. Rozdíl ve 
výkupní ceně je totiž velký. Samozřejmě, 
že jsme se zajímali i o možnost dodávání 
masa do obchodních řetězců v tuzemsku, ale 
výkupní ceny jsou pro nás zkrátka nepřija-
telné,“ vysvětluje ekologický zemědělec. 

Trendy v ekologickém zemědělství
Podle Pavla Svobody se dá očekávat, že 
i u nás začne přibývat malých farem, podob-
ných těm u našich západních sousedů. Tedy 
s komplexnějším přístupem k produkci. 
Také předpokládá, že začnou vznikat další 
druhy produktů, jako jsou bioperníčky nebo 
bioproteinová tyčinka. 

MARKÉTA MAZANCOVÁ 

Jak Češi vnímají označení bio
Ekologické zemědělství: podvod, 
nebo dobrá věc? Kupovat, či nekupovat? 

fOK us

„Certifikát o tom, 
že prodávám bio, 
vozím stále s sebou, 
ale ještě ho nikdy 
nikdo nechtěl vidět.“ 

PAVel sVObOdA MlAdší,. 
rodinná společnost Agro Svoboda FO

TO
: 
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Do redakce jsme dostali reakci 
Zdeňka Juračky, předsedy 
Asociace českého tradičního 

obchodu, kterou nazval Pár poznámek 
k obslužnosti venkova aneb Občané, 
nedejme se! Oba názory uveřejňujeme.   

Názor Marty Novákové
(výňatek z rozhovoru)

 Profit: Z venkova mizejí tradiční malé 
prodejny. Za dvacet let jich ubyly čtyři 
tisíce. Je to podle vás problém?
M. N.: Musíme si uvědomit, že je v Česku 
6500 obcí, tedy přibližně stejný počet jako 
ve Francii, která má ale zhruba šestkrát 
více obyvatel. A rozlohou odpovídá ČR 
jednomu většímu departmentu. Je tu řada 
miniaturních obcí, kde se malá prodejna 
neuživí. Drobný podnikatel si samostatný 
obchod na takové vesnici už dnes neo-
tevře. S velkou pravděpodobností by byl 
ztrátový…

… dnes má místní samospráva volné 
ruce a starostové i další její zástupci dělají 
rozhodnutí, ke kterým nemají dostatečné 
kompetence. Malý obchod v obci starosta 
rád podpoří, protože ho lidé opět zvolí, 
jenže pak je v tom místě nerentabilní pro-
dejna, a co s tím? Pana starostu to nezajímá 
do doby, než obchodníci začnou natahovat 
ruku a říkat: Chtěl jsi nás tady, tak zaplať. 
Nemáme na mzdy, na energie, na nájem. To 
je často smutná realita. Jestli v obci obchod 
bude, nebo ne, musíte odvozovat od toho, 
zda je schopen se uživit, nikoli od toho, ja-
kou dostane dotaci nebo zvýhodněný úvěr.

fOKus
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me na jednu důležitou věc. V ČR máme obce, 

které mají na papíře určitý počet obyvatel. 
Ale ti, kteří zde jsou zapsáni, zde reálně 
nežijí. Jezdí sem jednou měsíčně, v lepším 
případě na víkend, nebo zde bydlí, ale jsou 
zvyklí nakupovat tam, kde pracují. Ani nás 
neminul celoevropský trend, že se venkov 
vylidňuje, nicméně lidé odcházejí především 

z těch vesnic a městeček, kde nejsou pracovní 

příležitosti. Tam, kde fungují schopní a šikov-

ní podnikatelé, kteří nabízejí místním lidem 

práci, lidé žijí rádi. Podle našich výzkumů 
dokonce počet obyvatel v těchto obcích roste. 

Logicky zde pak i nakupují a je tu prostor pro 

další rozvoj podnikání.
 Za jednu ze zásadních překážek pro malé 

obchodníky považuje SOCR také rychlé 
zvyšování minimální mzdy.Samozřejmě. I v tom je potíž. Minimální 

mzda není řešena regionálně. Přece nemo-
hou mít všichni stejné nejnižší příjmy jako 

v Praze, to je nesmysl. Ztrátovost malých 
prodejců se se zvyšováním minimální mzdy 

dále prohlubuje. Pokud totiž zvednete o de-

sítky procent mzdu těm nejchudším, musíte 

logicky přidat i ostatním. Výrazně vám tedy 

narostou celkové náklady, což může být pro 

ty, kteří už nyní řeší existenční problémy, 
likvidační. 

 Asociace malých a středních podniků 
a živnostníků ČR (AMSP ČR), Svaz měst 
a obcí ČR, AČTO, politici. Všichni se vzácně 

shodují, že malí obchodníci zajišťují v místě 

nejen obslužnost, ale podporují i místní 
výrobce, distributory či zemědělce… 
I tady si dovolím nesouhlasit. Kdyby měly žít 

venkovské obchody jen z lokální produkce, 

tak nevydrží ani měsíc. Nebudou mít totiž 
dostatek zboží. Logicky půjdete jinam než do 

obchodu, kde sice mají tři druhy místního 
chleba, ale nenabízejí dostatečný sortiment 

zeleniny, ovoce, uzenin či další základní 
potraviny. Lokální sortiment může být jen 

doplňkový. Tvrzení zemědělsko-potravinář-

ské lobby, že malé obchody podpoří lokální 

výrobce, je pravdivé jen zčásti. 
 A podnikatelské svazy to po ní opakují.

Nechci mluvit za druhé, ale my to neříkáme. 

Já se snažím dívat na věci reálně. Chápu, 
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 Z venkova mizejí tradiční malé prodejny. 

Za dvacet let jich ubyly čtyři tisíce. Je to 
podle vás problém? Musíme si uvědomit, že je v Česku  

6500 obcí, tedy přibližně stejný počet jako 

ve Francii, která má ale zhruba šestkrát 
víc obyvatel. A rozlohou odpovídá ČR 
jednomu většímu departmentu. Je tu řada 

miniaturních obcí, kde se malá prodejna 
neuživí. Drobný podnikatel si samo-
statný obchod na takové vesnici už dnes 
neotevře. S velkou pravděpodobností by 
byl ztrátový.

 Asociace českého tradičního obchodu 
(AČTO) opakuje, že tyto prodejny jsou 
vytlačovány nadnárodními řetězci. Podle 
vás je hlavní příčina jinde?Zásadní příčina současného stavu je ta, že 

jsme v 90. letech – a to by si prezident AČTO 

Zdeněk Juračka mohl pamatovat, protože 
tehdy byl prezidentem Svazu obchodu a ces-

tovního ruchu on – navrhovali systémové 
kroky, které by tento problém částečně 
eliminovaly. Jenže se nám je nepodařilo 
prosadit. 

 O jaké kroky konkrétně šlo?
Koncem 90. let byl udělán cenzus malo- 
obchodní sítě. Na základě dat byla zpraco-
vána metodika, jak by měla být budována. 

Bylo to doporučení, jak má síť obchodů 
a provozovatelů dalších služeb v českých 
obcích vypadat. Jinými slovy jsme chtě-
li, aby byla nastavena pravidla, v jakých 
obcích má být prodejna potravin, kde bude 

i textil, jaká vesnice má mít poštu a tak dále. 

A zástupci samospráv by se tím závazně 
řídili při povolení výstavby či rekonstrukce 

provozoven. Nebylo to ostatně nic nového – 

tzv. pasportizace obcí byla už za socialismu 

a nefungovalo to špatně. 
 Dnes je ale jiná situace…Dnes má místní samospráva volné ruce 

a starostové i další její zástupci dělají 
rozhodnutí, ke kterým nemají dostatečné 
kompetence. Malý obchod v obci starosta 
rád podpoří, protože ho lidé opět zvolí, jenže 

pak je v tom místě nerentabilní prodejna 
a co s tím? Pana starostu to nezajímá do 
doby, než obchodníci začnou natahovat 
ruku a říkat: Chtěl jsi nás tady, tak zaplať. 

Nemáme na mzdy, na energie, na nájem. To 

je často smutná realita. Jestli v obci obchod 

bude, nebo ne, musíte odvozovat od toho, 
zda je schopen se uživit, nikoli od toho, 
jakou dostane dotaci nebo zvýhodněný úvěr. Mluvila jste o potřebě systémového 

řešení. Nedá se zmiňovaná pasportizace 
oprášit? 
Teoreticky je možné dát to znovu na stůl, 
ale uvědomte si, že ty obchody už jsou všude 

postavené. Nemůžeme je tam, kde by se uká-

zalo, že jich je moc, odstranit násilím. Není 

možné říct: Tady už máme dvě Billy, tak 
prostě jednu zavřeme, to by se majitelům ani 

Evropské komisi nelíbilo. Dneska už je to 
složitější, systémová řešení se hledají těžko. Aktuální stav, na který si stěžují 

podnikatelé i organizace, které je zastupují, 

tedy považujete za přirozený?
Ten stav je přirozený, protože zde nedošlo 
v 90. letech k tomu, aby se dbalo na doporu-

čení rozvoje obchodní sítě. Když to budeme 

chtít regulovat teď, přicházíme s křížkem po 

funuse, trh už to bohužel zreguluje sám. Ne-

mám z toho radost, že na to skutečně doplatí 

ti nejslabší. Když je prodejna nerentabilní, 

podnikatel ji prostě zavře.
 Asi se nespletu, když řeknu, že se podle 

Svazu obchodu a cestovního ruchu (SOCR) 

celý problém s úbytkem venkovských 
prodejen uměle nafukuje.Je otázka, jestli má smysl, aby existoval ob-

chod tam, kde chybí poptávka. Vidíte v tom 

nějakou logiku? Měli bychom prodejny doto-

vat z peněz daňových poplatníků? Toto téma 

považuji za lehce populistické. Chápu, že se 

podnikatelské svazy chtějí ukázat před těmi, 

které zastupují. A je tu i rovina politická. 
Za minulé vlády ministerstvo zemědělství 
zavedlo dotace na budování pojízdných pro-

dejen. A dopadá to tak, že prodejci přijedou 

do obce a na úřadě jim řeknou, ať prodejnu 

postaví na parkoviště před Jednotu. Co to 
má za smysl, aby tato prodejna Jednoty 
žádala obec o podporu, protože je ztrátová? Ale co obce, kde poptávka reálně existuje?

Takové samozřejmě jsou, tam ale většinou 
obchody vydržely a prosperují. Nezapomeň-

16 l Profit
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Soumrak obchodníků na venkově?
Problém se uměle nafukuje
Dotace ani regulace podnikatelům na
venkově dlouhodobě nepomohou. „V obcích 

je třeba vytvářet pracovní příležitosti,“ 
říká prezidentka SOCR Marta Nováková 

›

FO
TO

: 
ar

ch
iv

rozhovor

Soumrak obchodníků na venkově? 
Problém se uměle nafukuje
Pod tímto titulkem jsme uveřejnili 
v Profitu rozhovor s tehdejší prezidentkou 
Svazu obchodu a cestovního ruchu 
ČR Martou Novákovou

Názor Zdeňka Juračky (kráceno)   

Bydlím ve vesničce, jež má zhruba 450 oby-
vatel. Navíc shodou náhod vedu Asociaci 
českého tradičního obchodu, která se zabývá 
mimo jiné právě problematikou obchodní ob-
služnosti v těchto lokalitách. Musím přiznat, 
že už mě silně iritují rádoby expertní úsudky 
a prognózy o tom, co se má dělat s těmito 
„nadbytečnými“ lokalitami v tomto státě. 

Máme snad očekávat, že se z nás stanou 
skanzeny či chovné tábory pro nepřizpůsobi-
vé obyvatele této planety? 

Pracoval jsem prakticky celý život (v po-
sledních dvou letech i s mnohými chytřejší-
mi kolegy) velmi intenzivně na zpracování 
poměrně obsáhlého – a dovolím se pochválit, 
že i kvalitního – materiálu Obchodní obsluž-
nost venkova, který si na rozdíl od mnohých 
rádoby expertů vůbec neosobuje nárok roz-
hodovat o tom, jaké služby si „zbytek“ národa 
shodou okolností žijící v předem odepiso-
vaných lokalitách vůbec zaslouží a jestli má 
cenu tento problém řešit.  

Navíc dle těchto takzvaných expertů je hle-
dání takových řešení něčím zcela abstrakt-
ním a neshodujícím se se stále prosazova-
nějšími záměry globalizace naší společnosti. 
Osobně mi vskutku vadí, když se do tematiky 
někdo vměšuje pouze kvůli podpoře svého 
vlastního byznysu, neboť pozitivní řešení 
takového problému komusi překáží v jeho 
vlastních záměrech. Kupříkladu vytvořit 
větší prostor pro další expanzi zahraničních 
řetězců, z nichž tečou do službu konajících 
institucí peníze.

Dovolím si výzvu. Spoluobčané, žijí-
cí s chutí a rádi v podobných lokalitách, 
a spřátelení starostové těchto obcí (jednoho 
takového mám za souseda), hajte svou identi-
tu a nedejte se zastrčit někam do kouta dějin 
českého byznysu. Byl jsem velmi potěšen 
skutečností, že i na základě naší práce jste 
vstřícnější a s větší chutí než dříve hledáte ře-
šení, mnohdy provázené potížemi, neboť jde 
především o peníze, jak uchránit náš venkov 
od nemístných útoků někoho, kdo si vymyslel 
teorii o existenci elit, do které naše domovy 
a rodiny nezapadají. 

Rádi vás, zainteresované, ale i ty ostatní, 
přijmeme do společnosti „vyvržené“ části 
národa, která si dělá nárok na přežití do roku 
3000.

Ještě jednu poznámku. Ten, kdo vymyslel 
srovnání vývoje u nás s Francií, je s odpuš-
těním úplně mimo mísu a neví, o čem mluví. 
K uváděným číslům je totiž potřeba doplnit 
minimálně hustotu obyvatelstva, historický 
vývoj a národní zvyklosti, které se s českou 
náturou a tradicemi nedají srovnat. Přátelé, 
nedejme se! 

ZDenĚk 
JuraČka
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Sdílené kanceláře fungují na členské 
bázi. Jednotliví uživatelé dostanou za 
relativně nízký poplatek (například 

v coworkingovém centru v pražských 
Holešovicích cena za jeden měsíc užívání 
začíná na částce 6500 korun bez DPH) 
přístup do plně vybavených, odhlučněných 
moderních kancelářských prostor.  

Mají k dispozici samozřejmě vysoko-
rychlostní internet, plně vybavené kuchyň-
ky, možnost občerstvení v kavárnách či 
restauracích, k využití jsou třeba i prádelny, 
venkovní multifunkční hřiště, posilovny. 
Výhodou coworkingových center je vždy 
skvělá dostupnost, lze v nich parkovat. 

Ve světě jsou dnes sdílené kanceláře 
nesmírně populární. Využívají je nejen 
freelanceři, ale i velké firmy. Přitom ještě 
nedávno byl coworking považovaný jen za 
něco přechodného, za dobový trend. První 
centrum bylo otevřeno v San Francisku 
v roce 2005 a za tu dobu se tento koncept 
nebývale rozvinul. 

Názory skeptiků se tak nepotvrdily. Po-
tvrzuje to i fakt, že v současnosti je ve světě 
14 411 coworkingových prostor. Za posled-
ních pět let jejich růst činil podle společnos-
ti Cushman & Wakefield 200 procent. 

V průměru má dnes ve světě coworkin-
gové centrum velikost 2071 metrů čtvereč-
ních. Před dvěma lety to přitom bylo jen 

Praha je coworkingovým rájem
„Před několika lety byl zájem o open space pracoviště. Trend 
se ale změnil. Nyní roste poptávka po sdílených kancelářích,“ 
říká Petra Hubačová ze společnosti Business Link
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pŘÍJeMnÉ ÚtOČištĚ. V Česku se nachází 
76 coworkingových center, z toho v hlavním městě 
jich je 49. Na snímku azyl nejen freelancerů 
v pražských Holešovicích. 
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1400 metrů čtverečních. V roce 2020 je prý 
budou užívat téměř čtyři miliony lidí, o dva 
roky později už více než pět milionů. Napří-
klad v Londýně, New Yorku a Chicagu jejich 
počet roste každoročně dvacetiprocentním 
tempem. 

Stranou rozhodně nestojí ani Praha. Podle 
dat společnosti JLL se všech 49 pražských 
coworkingových prostor rozkládá na ploše 
větší než 39 tisíc metrů čtverečních. Jejich 
největší koncentrace je v Praze 1, 5 a 7. Další 
flexibilní sdílené kanceláře o celkové ploše 
22 tisíc čtverečních metrů by se měly v hlav-
ním městě otevřít během roku 2019. 

JarOSlaV MatĚJka.(matejka@mf.cz)
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1) Důležitý je už první krok, kterým je jasné 
zadání pro hledání nového člověka. Persona-
lista potřebuje zcela přesně vědět, koho hledá 
a co má žádaný člověk přesně umět. 

2) Firma musí být směrem k uchazečům co 
nejvíce transparentní, jinak přijde o jejich 
důvěru. Týká se to například následného 
kontaktu po výběrovém řízení, kdy je nutné 
mluvit i s neúspěšnými kandidáty. 

3) S tím souvisí i výběr personální agentury, 
která bude firmu reprezentovat navenek. 
Klíčová je komunikace s najatou agenturou 
a dostatek času na pravidelnou zpětnou vazbu.

4) Personalista by se měl také soustředit na 
kandidátovy zkušenosti z předchozích míst.  

5) Nevyhnutelné je využití informačních 
systémů pro řízení náboru a jejich následné 
využití. S pomocí dat je možné efektivně 
spravovat údaje o pozicích, uchazečích 
i o proběhlých pohovorech. Nelze zapomínat 
ani na osobní schůzku s uchazečem.

6) Personální oddělení by mělo umět probu-
dit aktivitu zaměstnanců při hledání nových 
kolegů. Spokojený pracovník dovede přilákat 
do firmy nové lidi z okruhu svých přátel, 
známých či rodiny. 

7) Je důležité nezapomínat na práci s talenty 
neboli na takzvaný talent pooling. 

8) Hledání pracovníků na sítích neznamená 
jen využití sítě LinkedIn, informace lze získat 
z Facebooku, Twitteru nebo Instagramu.

9) Personalisté by se měli zaměřit i na opo-
míjené skupiny na trhu práce a skládat týmy 
ze všech věkových skupin. 

10) Podpora vzdělávání pracovníků a přípra-
va na nástupnictví je také podstatná. Když 
se blíží odchod do důchodu, je zapotřebí včas 
připravit vhodného nástupce.  JAM

fOKus

Hledá se člověk 
Najít nové lidi v době nízké nezaměstnanosti 
je teď v Česku problém. Nabízíme deset tipů 
personálně-poradenské společnosti Devire, jak na to
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Tuzemská ekonomika šlape, a tak 
klesá i počet firem, které se potýkají 
s insolvencí. V roce 2017 došlo 

v porovnání s rokem 2016 k poklesu 
insolvencí o 26,05 procenta. 

Většina insolvenčních návrhů u práv-
nických osob končí prohlášením úpadku, 
případně je insolvenční návrh odmítnut 
z formálních důvodů, zastaven pro zpětvze-
tí či nedostatek podmínek nebo zamítnut 
z důvodu, že úpadek se neosvědčil. Řešení 
úpadku je u právnických osob možné dvěma 
způsoby, buď konkurzem, nebo reorgani-
zací. 

Podle statistik přitom za posledních deset 
let prošlo osm tisíc podnikajících fyzických 
osob a 5,5 tisíce obchodních společností 
insolvencí opakovaně. 

„Opakovaná insolvenční řízení jsou 
převážně výsledkem nového podání po 
odmítnutí prvního insolvenčního návrhu. 

Soudy přitom k odmítnutí přistupují, zejmé-
na pokud není dostatečně prokázán úpadek 
dlužníka, nejsou dostatečně vysvětleny 
okolnosti tohoto úpadku nebo pokud nebyla 
včas zaplacena záloha na náklady insolvenč-
ního řízení,“ říká Ondřej Pirohanič, analytik 
společnosti CRIF – Czech Credit Bureau.

Stáda bílých koní
Majitelé firem se přitom často před vyhláše-
ním insolvence snaží své společnosti zbavit. 
Mnohdy k tomu využívají již zadlužené 
jednotlivce. V posledních pěti letech, těsně 
před vyhlášením insolvenčního řízení nebo 
exekuce, změnilo svého majitele víc než 
1100 českých firem. Novým vlastníkem se 
stala fyzická osoba, která v minulosti firmu 
nikdy nevlastnila. 

„Ve většině případů se s velkou mírou 
pravděpodobnosti jednalo o převod společ-
ností před krachem na takzvané bílé koně,“ 
říká analytička společnosti Bisnode Petra 
Štěpánová. Při analýze rizikového chování 
tuzemských firem se analytický tým Bis-
node zaměřil na účelové převody společností 
na fyzické osoby před zahájením negativní 
události typu úpadek či exekuce. 

„Pokud je v modelech, které hodnotí rizi-
kovost firmy, evidována negativní událost, 

54 l Profit

„Máme miliony 
exekučních řízení, 
která jsou bezvýsledná 
nebo neproveditelná, 
ale věřitelé je odmítají 
zastavit.“ 

Martin tunkl,.Exekutorská komora 

fOK us

Ve dvojím ohni
České firmy ohrožovala lehkost, 
s jakou se mohly dostat do insolvence. 
Po zpřísnění zákona stále platí podobná 
situace u exekucí. Také ty nyní čeká změna
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automaticky se zvyšuje také riziko jejích 
majitelů. To může být jedním z důvodů, proč 
se podnikatelé v předstihu zbavují svých fi-
rem v problémech a převádí je na jiné, často 
nastrčené osoby. V extrémnějších případech 
mohlo docházet k dosazení takzvaného 
bílého koně do firmy za účelem páchání 
trestné činnosti,“ dodává Petra Štěpánová 
z Bisnode.

Podle detailní analýzy poradenské spo-
lečnosti Bisnode se bílý kůň v ekonomicky 
spjatém okolí často profiluje jako nový 
stoprocentní vlastník nebo jednatel firmy, 
která se do šesti měsíců po transakci 
ocitne v insolvenčním řízení nebo exekuci. 
Zpravidla se jedná o starší osobu bez 
titulu, která přitom již sama čelí alespoň 
jedné, ale zpravidla více exekucím a může 
být vlastníkem nebo jednatelem v dal-
ších firmách postižených negativními 
událostmi.

V případě analyzovaného vzorku  
1100 firem mělo 13 procent nových majite-
lů adresu trvalého bydliště evidovanou na 
radnici a 70 procent z nich mělo exekuci. 
Průměrný počet exekucí u „nových majite-
lů“ firem je 2,7 a maximální 127 na jednu 
osobu. Každá druhá společnost, která změ-
nila majitele bezprostředně před vstupem 
do insolvence nebo exekuce, přitom měla 
registrované sídlo na virtuální adrese.

Komplikovanější cesta k insolvenci
Tuzemské firmy si dlouhodobě stěžovaly, že 
jednoduchý proces, kvůli kterému se mohly 
dostat do insolvence, léta využívají insol-
venční mafie k vydírání ekonomicky zdra-
vých firem. Před časem byla proto schvá-
lena novela, která formální kroky vedoucí 
k insolvenci poněkud zkomplikovala. 

Obdobně chce stát nyní zpřísnit i oblast 
exekucí. Podle odborníků totiž také exekuce 
vůči firmám mohou srazit na kolena i dobře 
fungující společnost. Jedním z důvodů je, 
že řada formálně evidovaných exekučních 
řízení se týká podniků, které jsou paralelně 
v insolvenci. Další část exekucí je zjevně 
„prázdná“, bez naděje na kladný výsledek 
pro věřitele. Tyto v podstatě nedosažitelné 
dluhy tak po mnoho let přežívají ve statis-
tických výkazech a zkreslují dojem o stavu 
ekonomiky. Jednoduše řečeno, přestože 
statistiky vytvářejí dojem, že exekucí jsou 
miliony, skutečně vymáhaných dluhů je 
mnohem méně.

„V centrální evidenci exekucí je evido-
váno cca 4,5 milionu exekučních řízení. 
Zdůrazňuji evidováno, nikoliv prováděno. 
Nejméně deset procent z těchto řízení je 

na povinné, kteří jsou již v insolvenčním 
řízení, a kde tedy exekuce představuje jen 
zkreslující statistické číslo. Stejně tak jako 
miliony řízení, která jsou vlastně bezvý-
sledná nebo neproveditelná, ale věřitelé je 
odmítají zastavit,” vysvětluje člen prezidia 
Exekutorské komory Martin Tunkl. Ukon-
čení exekuce při bezvýslednosti je podle 
něj paradoxně mnohem složitější a ná-
kladnější než ukončení úspěšně provedené 
exekuce.

Od začátku nejtvrdší postup
Problém pro firmy představuje také trend, 
kdy věřitelé sahají rovnou k exekučním 
příkladům a nevyužívají v dostatečné míře 
měkčí cesty vyrovnání dluhu. Příkladem 
může být postup daňové správy, která 
začala přísněji dohlížet na včasné placení 
daní. A firmám, které nezaplatily daně včas, 
poslala místo výzvy k zaplacení přímo exe-
kuční výměr. S takovým postupem ale firmy 
většinou nepočítaly, praxe finančních úřadů 
se změnila až v poslední době.

„Dříve finanční úřady nejprve dlužníka 
upozornily na nedoplatek na dani, přičemž 
dlužník si mohl nedoplatek na dani uvědo-
mit a v nejbližší době ho uhradil. Nicméně 
v současné době finanční úřady doručují 
dlužníkům exekuční příkazy v krátké době 
po vyměření nedoplatku na jakékoli dani 
bez předchozího vyzvání dlužníka. To 
snižuje informovanost a reakční možnosti 
dlužníků, kteří si ani nemusí uvědomit, že 
jsou v prodlení s úhradou nedoplatku na 
jakékoli daně,“ vysvětluje změnu Martin 
Bureš, daňový poradce Havel & Partners.

Finanční správa podala za první polovinu 
letošního roku celkem 37 953 exekučních 
příkazů, asi o pětinu víc než za stejné období 
před dvěma lety.

Příliš uvolněný přístup věřitelů k po-
dávání exekučních příkazů začíná být 
problém i pro ministerstvo spravedlnosti. 
Koncem srpna představilo připravované 
změny v exekučním řízení, jednou z nich 
bude i pravidlo, že věřitelé budou muset při 
zahájení exekuce zaplatit paušální poplatek 
za úvodní fázi a zálohu za samotné exekuční 
řízení. Ta by měla propadnout, pokud pohle-
dávku nebude možné vymoct. Ministerstvo 
si od toho slibuje právě to, že věřitelé budou 
odpovědněji zvažovat, kdy má exekuce 
smysl a kdy ne. 

DaliBOr DOStal.(dostal@mf.cz) FO
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„Dříve finanční úřady 
nejprve dlužníka 
upozornily na 
nedoplatek na dani, 
přičemž dlužník si 
mohl nedoplatek 
na dani uvědomit 
a v nejbližší době ho 
uhradil.“ 

Martin Bureš,.Havel & Partners
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Za kávou a krásami bohémského 
Montmartru se vypravte do kavárny 
s pražírnou Kb Café (53 Avenue 

Trudaine, Pigalle). Otevřeno je každý den 
včetně víkendů, kdy můžete od venkovních 
stolů pozorovat okolní trhy. V kavárně to žije 
od brzkého ráno, kdy sem přicházejí místní 
na rychlou kávu. Neváhejte se zařadit mezi 
ně a klidně poseďte o něco déle. Obsluha 
je tu velmi milá, bez zaváhání s vámi bude 
hrát hru na to, že umíte francouzsky, i když 
máte připravenou jen jedinou větu: „Jedno 
kapučíno, tady, prosím,“ ale stejně tak 
s vámi bude bez okolků mluvit anglicky. 
Pryč jsou doby, kdy angličtina byla v Paříži 
problém.

Budete-li toužit po větší snídani, ve které 
nebudou chybět vajíčka a bude se k ní hodit 
i sklenka champagne nebo crémantu, jděte 
rovnou do nedaleké Bouvette (28 Rue Henry 
Monnier, Pigalle). Křupavé croissanty tam 
na vás budou čekat na barovém pultu, kdyby 
vejce nestačila. Krásné bistro, ve kterém se 
o hosty postarají od rána do večera každý 
den v týdnu, sází na kvalitní suroviny od 
farmářů a dobré sousedské vztahy. Bez 
váhání doporučujeme krémová míchaná 
vajíčka s kozím sýrem, ale potěšit se můžete 
i tatarákem nebo vaflemi.

Od crêpes po kraby
Nenechte se chytit do turistických pastí. 
Stačí vyjít mimo nejcentrovatější centrum, 

vybrat si některé z bister, ve kterém od po-
hledu sedí místní, a pravděpodobně se najíte 
dobře. Denní menu navíc pořídíte za velmi 
přijatelnou cenu i s vínem. Pro jistotu vám 
ale dáme pár zaručených tipů.

Francouzské palačinky z pohankové 
mouky neboli crêpes, případně galettes, sice 
původem patří do Bretaně, ale stejně si je 
budete chtít dát i jinde. Snadná pomoc, na 
nejlepším palačinkovém podniku v Paříži 
se totiž shoduje drtivá většina médií, která 
se zabývají gastronomií, a naše návštěva to 
jen potvrdila. Na palačinky jedině do Breizh 
Café (např. 1 Rue de l’Odéon). Ve městě jsou 
hned tři pobočky a všechny jsou velmi popu-
lární mezi místními i informovanými turis-
ty. Zvolte tu, která vám bude nejblíž, a když 
tak si pár minut počkejte na stůl, opravdu 
se to vyplatí. Neošiďte se ani o sklenku 

cideru, který k bretaňským 
palačinkám neodmyslitelně 
patří. Ideální kombinace je 
jedna slaná a jedna sladká 
palačinka, cideru, kolik se 
do vás vejde.

Ideálním místem na 
večer je Clamato (80 Rue 
de Charonne), které nás 
ještě nikdy nezklamalo. 
Mladá usměvavá obsluha 
tu v jednoduchém interiéru 
servíruje nejčerstvější mož-
né ryby, ústřice a mořské 

Joie de vivre 
aneb Průvodce Paříží
Kde jinde si užívat života 
než v Paříži? Město nad 
Seinou nabízí vše 
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plody, které se do sesterské restaurace no-
blesního Septimu vozí každý den přímo od 
moře. Nečekejte fine dining a vysoké ceny. 
Čekejte naopak skvělé, relativně jednoduché 
jídlo, protože špičkové suroviny toho moc 
dalšího nepotřebují. Pozornost je věnována 
i pečlivému výběru vín. Tady si užijete večer, 
ochutnáte to, co u nás nemáme, a ještě vás 
to nezruinuje. Rezervace tu neberou, možná 
si budete muset na stůl chvilku počkat, ale 
byla by chyba to kvůli frontě vzdát.

Nejlepší sport je kafe a dort
Nejlepší zákusky, řekněme tradičního typu, 
ale v moderním provedení, už dvacet let peče 
Pierre Hermé ve svém Maison Pierre Hermé 
s několika pobočkami po celé Paříži. Část 
menších butiků prodává jen jeho proslavené 
makronky a čokolády. Pokud budete toužit 
ochutnat zákusky, musíte si pobočku dobře 
vybrat. Budete-li se chtít vyhnout frontě, 
zkuste cukrárnu spojenou s prodejnou 
L’Occitane na Champs-Élysées (86 Av. des 
Champs-Élysées). Kromě sladkostí si tam 
budete moci koupit i kosmetiku s vůněmi 

vytvořenými mistrem cukrářem. Především 
ale budete mít možnost dortíky ochutnat na 
místě, což není v jiných provozovnách běžné. 
Cena jednotlivých kousků je 7,20 eura, a to je 
v porovnání s jejich českými napodobenina-
mi láce. Jakmile ochutnáte, nebudete litovat 
jediného utraceného centu.

Momentálně má ale Pierre velkou kon-
kurenci. Na jaře otevřel svůj sladký butik 
i Cédric Grolet, úřadující nejlepší cukrář 
světa – La Patisserie Meurice par Cédric 
Grolet (6 Rue de Castiglione). Malinká 
prodejna otevírá až v poledne a prodává 
se do vyprodání zásob. Nabídka se skládá 
ze čtyř až šesti dezertů, mezi kterými 
nechybí sladké ovoce, které Groleta 
tak proslavilo. Ten nejslavnější kousek 
vypadá jako citron. Skořápku má z bílé 
čokolády nastříkané barvou a následně 
upravené tak, že opravdu vypadá jako cit-
ronová kůra. Uvnitř se skrývá šlehačkový 
krém s yuzu a opravdu citronově kyselá 
náplň imitující dužinu. Za tuhle legraci 
zaplatíte 17 eur, citron si odnesete v kra-
bičce s dekorem mramoru a pak budete 
dlouho přemýšlet, jestli byste si ho dali 
znovu. Shodou okolností je cukrárna asi 
150 metrů od výše uvedeného Balaganu, 
takže doporučujeme spojit její návštěvu 
s obědem právě tam. 

KlÁRA dONATHOVÁ

INZERCE     A181001397
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Poslední facelift vzbudil rozruch. 
Někdo byl z nového „výrazu“ vozu 
představeného loni nadšený, jiný 

naopak považoval čtyřoké světlomety za 
kontroverzní a pozměněný předek a zadek 
vozu za nemoderní. Nicméně vášnivé debaty 
nic nezměnily na faktu, že Škoda Octavia je 
stále bestseller. 

Ne, kvůli pozměněnému výrazu toto auto 
nikdo nezavrhne, to by bylo moc jednodu-
ché. Tady rozhoduje něco jiného. Mladobo-
leslavská automobilka umí stále mistrně 
balancovat na hraně propasti s názvem „má 
dáti, dal“. S tím boduje. 

A v případě testované verze Combi to platí 
dvojnásobně. Stejně jako u většího modelu 
Superb navíc vypadá lépe než hatchback. 
Kombinace pravých úhlů a ostrých hran 
nemá v jejím případě chybu. Tedy podle 
mého názoru…

Jednoduše levnější
Octavia třetí generace těží z toho, že používá 
stejnou platformu jako VW Golf a Audi 4, 

což jsou neporovnatelně dražší vozy, sdílí 
s nimi také nesčetně dílů. Ovšem svými 
cenami se pohybuje ve zcela jiných patrech 
než její koncernoví souputníci.

A není to jen o penězích. Oproti svým 
kvalitním přímým konkurentům (například 
Astra Sports Tourer, Seat Leon, Ford Focus 
Combi či VW Golf Combi) testovaná Octavia 
boduje praktickou kabinou a již tradičně 
ční nad ostatními velikostí zavazadlového 
prostoru. 

V základu nabízí 610 litrů, ovšem po 
sklopení zadních sedadel přímo gargantuov-
ských 1740 litrů. To už je srovnatelné s vozy 
umístěnými o třídu výše – BMW 3 Tourin-
gem či Audi A4 Avantem.

Nejlépe s rozumem
Při týdenním testu mě nadchla hlavně  
„rozšafnost“ auta s pohonem všech čtyř kol.  
Řídil jsem nejsilnější dieselovou verzi  
a 184 koní o sobě dávalo vědět. Přesto to vůz, 
který jeden kolega překřtil trochu odvážně 
na naftovou raketu, nechávalo v podstatě 

58 l Profit

Terno
Octavia drží v Evropě v prodejích 
deváté místo a Škodovka si mne ruce.
Byznys jede. Opravdu je tak dobrá? 

te s t

Octavia Combi 2,0 tDI 4x4

 
Motor: vznětový, přeplňovaný  
turbodmychadlem, 1968 cm³ 

Nejvyšší výkon: 135 kW (184 k)

Nejvyšší výkon při otáčkách:  
3500–4000 ot/min

Nejvyšší rychlost: 226 km/h

Zrychlení z 0 na 100 km/h: 7,2 s

Převodovka: automatická, 6 stupňů DSG

Provozní hmotnost: 1485 kg

Maximální přípustná hmotnost: 2048 kg

Rozměry (délka x šířka x výška):  
4667 x 1814 x 1465 mm

Objem zavazadlového prostoru: 610/1745 l 

Spotřeba (město, mimo, kombinovaná): 
5,6/4,6/4,9 l

První cena vozu: 447 900 Kč  
(1,0 TSI, 85 kW, výbava Active) 

Cena testovaného vozu: 784 900 Kč  
(výbava Style) 
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Naprogramováno!
Hojně jsem samozřejmě využíval funkci 
Driving Mode Selection. Ta umožňuje 
úpravu reakce na plyn podle zvoleného 
módu. Při výběru módu Eco jsem jezdil za 
zhruba 5,2 litru na sto kilometrů, ovšem 
samozřejmě v dosti lenivém tempu, když 
jsem využíval jednu specifickou vlastnost 
– při zcela „povoleném“ plynovém pedálu 
se vyřadila automatická převodovka na 
neutrál a udržovala se hybnost rozjetého 
vozidla. Přepnutím na mód Sport se naopak 
vůz probudil. Výrazně „ztuhlo“ řízení a pře-
vodovka jen neochotně přeřazovala na vyšší 
stupeň, držela vůz v otáčkách. Spotřeba 
stoupla přesto na pořád přijatelných  
7,7 l/100 km.

Nejlepší pocit jsem měl nakonec za 
jízdy při zapnutém módu Normal. Tehdy 

klidným, nevzrušeným. Žádné drama se 
nekonalo. Jeho chování ne náhodou silně při-
pomínalo jiné vozy sdílející platformu MQB.  

Řízení bylo strmé, přirozeně vyvážené, 
záběr kol dostatečný. Nízko posazený vůz se 
v zatáčkách téměř nenakláněl. A tak jsem si 
v průběhu testu dovoloval stále více, až jsem 
se začal sám sebe lekat. Co jsem to vlastně 
s tím 4,7 metru dlouhým autem vyváděl? 

Za normálních okolností je u tohoto mo-
delu 4x4 pohon přenášený pouze na přední 
kola. Ovšem ve chvílích mých kratičkých 
„blikanců“ v prudkých zatáčkách vůz 
ztrácel kontakt s vozovkou. Tehdy se o slovo 
důrazně přihlásila zadní kola upevněná na 
víceprvkové nápravě (ostatní modely mají 
zadní nápravu s vlečenými rameny). Jejich 
nástup byl přitom plynulý, předvídatelný.  

Šestistupňová automatická převodovka 
DSG „míchala“ při jízdě s jednotlivými stup-
ni hladce, téměř nepostřehnutelně. Když 
jsem ale chtěl prudce zrychlit, nevycházela 
mi zrovna vstříc podle mých představ. Na 
můj vkus vše docela trvalo. FO
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bylo řízení přirozeně vyvážené, vůz měl 
dostatečný kontakt s vozovkou a bezpečný 
pocit završovaly silné brzdy. A já jsem si 
znovu a znovu uvědomoval, že nesedím 
v žádném sporťáku. I když se tak chvílemi 
nabušený kombík stojící na příplatkových 
osmnáctipalcových kolech z lehké slitiny 
tvářil. 

Kdo by však chtěl posunout schopnosti 
vozu dále, tak si může objednat za příplatek 
adaptivní podvozek DCC. Ten kromě jiného 
v hraničních situacích samočinně přepne 
tlumiče do režimu Sport. Tím zajistí vyšší 
stabilitu, lepší přilnavost pneumatik a kratší 
brzdnou dráhu.

Solidnost nadevše
Uvnitř vozu už to taková paráda jako venku 
pro oči nebyla. Všechno působilo solidním, 
uměřeným, ale hlavně nevzrušivým do-
jmem. Zaujaly mě měkčené materiály kolem 
přístrojové desky a přední vyhřívaná spor-
tovní sedadla (za příplatek) s velmi dobrým 
bočním vedením. 

Automobilka inzeruje vůz jako pěti-
místný, ale vzadu uprostřed bych nepřál 
nikomu sedět ani za trest. Na prostředním 
místě se může usadit maximálně dítě. 
Napovídá tomu i opěrka hlavy uprostřed, 
která se téměř nedá vysunout. Vzadu bych 
také uvítal delší sedáky a ne tak strmý 
sklon opěradla.

Na druhé straně jsem kvitoval v nové 
Octavii větší prostor, proti předchůdci se 
prodloužila o devět centimetrů. Klidně  
si tak za sebe mohou sednout lidé s výškou  
195 centimetrů. Ovšem to neplatí pro verzi 
se střešním oknem. Ta už tolik prostoru nad 
hlavami nenabízí.  

První volba
Takže shrnutí? Ne náhodou je model 
Octavia dnes v Evropě žádaným rodinným 
vozem, první volbou pro mnohé podnika-
tele. A dvojnásob to platí pro nový kombík. 
Oproti svému předchůdci narostl ve všech 
směrech. Je větší, prostornější, přitom lehčí, 
úspornější a dynamičtější. 

Zároveň je ale také třeba zmínit, že je 
dražší než mnozí jeho konkurenti v niž-
ší střední třídě. Ale tady se znovu nabízí 
klasická otázka, patří tam vůbec? A je toto 
hodnocení relevantní? Vždyť už se roky 
pohybuje svými rozměry na pomezí tříd. 

JAROSLAV MATĚJKA.(matejka@mf.cz)

KLADIVO NA SOUPEŘE.  
Škodovka nabízí Octavii Combi v nesčetných  
variantách: s pohonem přední nápravy, jako čtyř-
kolku se zadní víceprvkovou nápravou, ve verzi na 
zemní plyn, sportovní RS a terénní Scout. 

VELKÉ PLUS.  
Interiér působí spíše puristickým dojmem.  
Pochvalu si zaslouží přepracovaný multifunkční 
displej Maxi DOT. Je přehledný a lehce čitelný. 
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Robert Fico už déle než půl roku žije život 
řadového poslance. Aby se jeho strana Smer 
udržela ve vládě, odešel na konci března, 
nedlouho po vraždě mladého novináře Jána 
Kuciaka a následných protestech z postu pre-
miéra. V křesle předsedy vlády ho vystřídal 
stranický kolega Peter Pellegrini. Už za rok 
a půl se ale může Fico vrátit zpět.

 Jak vražda Jána Kuciaka změnila 
Slovensko?
My jsme jako vláda klidně mohli pokračovat 
dál. Byli jsme legitimně zvolení na základě 
výsledků parlamentních voleb. Ale existova-
la možnost, že nám koaliční partneři vládu 
rozbijí, byla tu možnost předčasných voleb. 
Ale hlavně tu byla snaha bez parlamentních 
voleb získat moc. Vražda byla okamžitě 
zneužita, tlačilo se na vládu, aby se rozpadla 
a aby se do ní dostali lidé bez parlamentních 
voleb. 

 Sám říkáte, že existovala možnost 
předčasných parlamentních voleb, takže 
tito lidé by se do vlády případně dostali na 
základě těchto voleb, nikoli bez nich.
A řekněte mi, proč bychom měli jít do před-
časných voleb? Protože si to přeje neziskový 
sektor financovaný Sorosem? Nebo že si to 
přeje slovenský prezident? V roce 2016 pro-
běhly demokratické volby, které jsme opět 
dominantně vyhráli s téměř 30 procenty. 
Mým cílem letos na jaře bylo stabilizovat 
situaci, což se podařilo. Vláda je funkční, 
parlament je funkční, připravujeme se 
na volby v roce 2020. Všimněte si, z čeho 
všeho jsem byl obviněn. Mluví dnes někdo 
o italské stopě? Já vám garantuju, že kdyby 
existovala, tak novináři mají tolik informací 
i zevnitř vyšetřování, že by to bylo každý 
den na titulních stranách. Žádná italská 
stopa neexistuje.  JN, zAM

Jméno Petra Kellnera na první pozici 
žebříčku nejbohatších Čechů a Slováků asi 
nepřekvapí, stejně jako druhé místo pro 
Andreje Babiše. Změna se však odehrála na 
třetím místě, na které se podle aktuálního 
propočtu týdeníku Euro propracoval realitní 
magnát Radovan Vítek. Pomohl mu nárůst 
tržní hodnoty nemovitostního portfolia 
skupiny CPI. Odsunul tak Karla Komárka na 
čtvrté místo.

Do top desítky nejbohatších letos pronikl 
jeden nováček – zakladatel a spoluvlastník 
antivirové společnosti Avast Pavel Baudiš. 
Díky uvedení akcií Avastu na burzu je mož-
né přesně zjistit velikost jeho podílu i tržní 
hodnotu. Nyní již týdeník Euro hodnotu 
jeho majetku odhadl na 29 miliard korun, 
tedy skoro stejnou sumu, jakou disponuje 
veterán českého byznysu Pavel Tykač.

Pokud sestoupíme o několik pater níže, 
narazíme na několik nováčků. Oproti loňsku 
v horní stovce přibyl například vlastník 
skupiny Cidem Hranice a fotbalového Baní-
ku Václav Brabec, agrární magnát Gabriel 
Večeřa či majitelé rychle rostoucí Fio banky 
Petr Marsa a Romuald Kopún. Jiní, napří-
klad majitel energetické skupiny Centropol 
Aleš Graf nebo bývalý mostecký uhlobaron 
Antonín Koláček, naopak z první stovky 
vypadli.  DtR

Zatím není třeba Jacka Nicholsona. Nosy 
se v Česku ještě neřežou jako v kultovní 
detektivce Čínská čtvrť. Přesto je boj 
o kontrolu nad tuzemskou vodou mimo-
řádně napjatý. 

To v současnosti platí především pro 
vztah ministra životního prostředí Richar-
da Brabce a jeho kolegy z vlády, ministra 
zemědělství Miroslava Tomana. Toho 
naštval Brabcův plán na zřízení speciálního 
regulačního úřadu, který by dohlížel nad 
tuzemským vodárenstvím. Záměr zřízení 
vodního regulátora obsahuje i programové 
prohlášení vlády, pro Tomana jde přesto 
o nepřijatelný krok. 

K reorganizaci kontroly nad vodáren-
stvím došlo totiž v Česku teprve nedávno. 
„Na ministerstvu zemědělství vznikl v roce 
2015 Odbor dozoru a regulace vodárenství, 
a to právě pro posílení vodohospodářské 
regulace, což nám doporučovala i Evropská 
komise,“ uvedl pro týdeník Euro Toman. 
Vedle specializovaného odboru vznikl tehdy 
i meziresortní výbor, který má koordinovat 
práci mezi jednotlivými ministry.

Změnu provedla Sobotkova vláda, která 
byla ve věci regulace vůbec aktivní. Ohledně 
vody byly na stole původně dvě varian-
ty. První počítala s tím, že by se posílily 
pravomoci zemědělského resortu. Druhou 
možností bylo, že by vodárenství přešlo pod 
Energetický regulační úřad, jak je tomu 
třeba v Anglii nebo Walesu. 

To by vyžadovalo rozsáhlé změny 
legislativy. Hlavně by však bylo potřeba 
zaměstnat čtyři desítky nových úřední-
ků a provoz úřadu by si v prvním roce 
vyžádal 45 milionů a v dalších letech 39 
milionů korun ročně. Volba tedy padla 
na nový odbor na ministerstvu, který si 
vystačí se 14 úředníky a resort náklady 
pokryje z rozpočtu.  bRz

cELÉ TEXTy NA WEbU TÝDENÍKU

Byl to pokus o převrat
Expremiér Robert Fico viní 
z politického zemětřesení na 
Slovensku prezidenta Kisku 
a George Sorose

Stovka lidí, 
která má 1,4 bilionu
Kdo si proti loňsku si podle 
propočtu týdeníku Euro 
nejvíce polepšil?

Boj o dohled 
nad kohoutky
Vládou zmítají spory kvůli 
plánu na zřízení regulačního 
úřadu pro vodárenství 
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Předplaťte si 
časopis Profit
na rok za 390 Kč a získejte
motivační diář Doller

Objednávejte na 
www.mfpredplatne.cz
Všeobecné dodací podmínky naleznete na www.mf.cz/podminky
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Narovnání tuzemského 
maloobchodního trhu se nekoná, 
elektronická evidence tržeb zatím 

selhává. Alespoň tak hodnotí dosavadní 
průběh EET mnozí poctiví prodejci. 
Poukazují na to, že obchodníci, kteří se 
dlouhodobě vyhýbali placení daní, si ani 
dnes nelámou s evidencí tržeb hlavu. 
A kontroly ze strany státu se jim zatím spíše 
vyhýbají.

Největší problém představují vietnam-
ské večerky, kde podle průzkumu Asociace 
českého tradičního obchodu (AČTO) nevy-
dává účtenky celkem devatenáct procent 
prodejců. Nereprezentativní průzkum 
v malých městech, který provedla redakce 
BusinessInfo.cz v asijských večerkách, do-
padl ještě hůře. Ze sedmi asijských večerek 
účtenku vydali pouze ve dvou.

Polovina podvodníků
Analýza provedená pro AČTO společností 
Nielsen na vzorku 614 obchodů ukázala vel-
ké rozdíly mezi jednotlivými regiony. V Pra-
ze nebyla vydána účtenka ve 36 procentech 

případů asijských prodejen, ve Středočes-
kém a Jihomoravském kraji nebyla účtenka 
vydána ve 42 procentech a 47 procentech 
případů vietnamských večerek.

„Proto by zejména ve městech měly být 
kontroly u problémových skupin obchodní-
ků důslednější. Jedině tak lze dosáhnout po-
žadovaného cíle narovnání tržního prostře-
dí,“ zdůrazňuje předseda Asociace českého 
tradičního obchodu Zdeněk Juračka.

Pro české obchodníky nedopadla situace 
dobře v Ústeckém kraji, kde účtenku nevy-
dalo 35 procent tuzemských prodejců, což je 
podle průzkumu o pětinu více než v případě 
asijských obchodů.

Podle asociace přitom kontroly opakovaně 
navštěvují především poctivé obchodníky, 
protože si nechtějí dělat potíže s těmi pro-
blémovými. „V kontextu těchto výsledků je 
nepochopitelná situace, kdy u obchodníka, 
jehož tržby i počty nákupů po zavedení evi-
dence jsou zcela kontinuální s výsledky před 
jejím zavedením, proběhly v několika týd-
nech po zavedení EET celkem tři kontroly 
dodržování zákona, aniž by zjistily jakékoliv 

jeho porušení. Je příznačné, že se jednalo 
o prodejnu v Praze, která jinak dle výsled-
ků průzkumu vykazuje jednu z nejhorších 
zjištění v rámci celé ČR,“ komentuje situaci 
Jiří Štorch, předseda Družstva Eso market 
a člen představenstva AČTO.

Jinými slovy, přestože v Praze by se měli 
kontroloři zaměřovat především na proble-
matické večerky a tržnice, opakovaně kon-
trolovali prodejce, u kterého nebylo žádné 
podezření z podvodů. Finanční správa však 
namítá, že si kontrolami poctivých situaci 
neusnadňuje. 

Celkový počet provedených kontrol do 
20. srpna 2018 dosáhl počtu 121 374, z toho 
závady byly zjištěny v 29 719 případech, což 
představuje 27 procent. „Výše pokut dosáhla 
asi 79 milionů,“ uvedl mluvčí Finanční 
správy Lukáš Heřtus. „Finanční správa se 
samozřejmě zaměřuje na ty, kteří porušují 
zákon a kontrolní akce probíhají i v tržni-
cích,“ doplnil Heřtus. Celkový přínos EET 
pro výběr DPH odhaduje na 4,9 miliardy.  

Obchodníci: Stát nedodržel 
základní podmínky
Asociace českého tradičního obchodu zave-
dení EET podpořila, podmínila však svůj 
pozitivní přístup dodržením tří podmínek:

1. EET bude zavedeno plošně bez výjimek, 
neboť vyjmutí určité části podnikatelů 
z povinnosti evidovat elektronicky tržby by 
naopak tržní prostředí ještě více pokřivilo.

2. Náklady na zavedení EET budou všem 
podnikajícím subjektům refundovány.

3. Dodržování zákona bude důsledně kon-
trolováno a zcela zjevné pokusy o obcházení 
registrace tržeb budou řádně postihovány. 
U subjektů, které nebudou vykazovat žádné 
anomálie, neměl být podle ministerstva 
financí důvod ke zbytečným kontrolám.

Podle asociace nebyla ani jedna z podmí-
nek vedoucích k nastavení rovných podmínek 
v maloobchodě dodržena. Podnikatelé také 
kritizují odsunutí třetí a čtvrté vlny EET.

„S cílem narovnat naše tržní prostředí 
vzniklo také EET. Máme tu na jedné straně 
například podnikatele v pohostinství, kteří 
jsou do systému zapojeni a jsou státem kon-
trolováni, na druhé straně tu máme mnoho 
dalších podnikatelů jiných profesí, kteří jsou 
toho v uvozovkách ušetřeni. To je ještě větší 
deformace trhu,“ říká Martin Laštovica, 
provozní ředitel společnosti KASAmax. 

DALIBOR DOstÁL.(dostal@mf.cz)

bUSINE S SINfO.c z
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Selhává EET? 
Kontroly prý nemíří na nepoctivce
Podle prodejců stát nedůsledným 
postihováním podvodníků 
a výjimkami pohřbil 
hlavní smysl EET
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Zatímco loni se zálohy zvýšily jen 
nepatrně, letos už měsíční platba 
narostla o 128 korun. A příští rok 

budou muset osoby samostatně výdělečně 
činné (OSVČ) sáhnout do kapsy ještě 
podstatně hlouběji. 

Povinné odvody na sociální zabezpeče-
ní se vypočítávají z průměrné mzdy. A ta 
roste v Česku rychleji než v předchozích le-
tech. Většina tuzemských živnostníků už si 
zvykla, že zvyšování záloh je standardem. 
Za posledních patnáct let narostly zálohy 
u obou pojištění zhruba o dvě třetiny. 
V roce 2019 bude ovšem zvýšení nejmar-
kantnější v historii.

Průměrná mzda je pro příští rok sta-
novena vládou na 32 699 korun (oproti 
loňským 29 979 korunám). „Princip pro 
výpočet sazeb zůstává stejný jako v uply-
nulých letech. V případě minimálních 
záloh je to u zdravotního pojištění  
13,5 procenta z poloviny průměrné mzdy 
a u sociálního pojištění 29,2 procenta 
ze čtvrtiny průměrné mzdy,“ připomíná 
daňová poradkyně ze společnosti Mazars 
Gabriela Ivanco.

Minimální měsíční zálohy se u odvodů 
pro Českou správu sociálního zabezpeče-
ní tedy v roce 2019 zvýší na 2388 korun. 
Drobní živnostníci, jejichž hrubý zisk 
nepřesahuje průměrnou mzdu, tedy zaplatí 
na zálohách o 199 korun měsíčně víc než 
v roce 2018.

Většina OSVČ platí minimum
Nejnižší možnou zálohu platí OSVČ, které 
v daném roce s podnikáním začaly, a dále 
pak ti podnikatelé, jejichž roční hrubý zisk 
nebyl vyšší než průměrná mzda v zemi. 
Takových je přitom v Česku stále většina. 
Hrubým ziskem se rozumí rozdíl mezi 

příjmy a výdaji. Můžete si tedy vydělat více, 
ale díky paušálům si zisk snížíte a zařadíte 
se mezi plátce minimálních záloh. Pokud si 
za rok přijdete na víc, odvody státu se vám 
zvyšují přiměřeně výdělku. 

Pokud máte podnikání jen jako činnost 
vedlejší, například vedle běžného zaměst-
naneckého poměru, můžete spát klidněji 
– zálohy na sociální pojištění se vám oproti 
roku 2017 zvýší jen o desítky korun, a to 
ještě ne ve všech případech. Minimum to-
tiž platí jen ti, kteří s podnikáním začínají, 
nebo ti, kteří mají dlouhodobě vyšší zisky 
než 2,4násobek průměrné měsíční mzdy.

Minima na zdravotní pojištění platit 
v průběhu roku nemusíte, vše uhradíte 
najednou, a to až v roce 2019. Zdravotní 
pojištění vám pojišťovna vypočítá podle 
toho, kolik si za předchozí rok vyděláte.

Nově určené zálohy na sociální pojištění 
zaplatíte příští rok poprvé až po odevzdání 
přehledů o příjmech a výdajích (tj. až po 
daňovém přiznání) – jinými slovy nejdříve 
za duben 2019. 

JAKUb PROcHÁzKA.(prochazka@mf.cz)

bUSINE S SINfO.c z
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Sociální pojištění: 
Živnostníci se plácnou přes kapsu
Drobným živnostníkům platícím 
minimální zálohy na sociální 
pojištění se v roce 2019 
platby rekordně zvednou

Jak se vypočítají zálohy? 

Průměrnou mzdu (PM) stanovuje kaž-
dý rok vládní vyhláška jako součin tzv. 
všeobecného vyměřovacího základu (VVZ) 
za předchozí rok, který činí 30 156 korun, 
a koeficientu pro úpravu VVZ –1,0843. 
Průměrná mzda pro rok 2018 bude  
30 156 x 1,0843, což je 32 699 korun. Pro 
hlavní výdělečnou činnost činí minimální 
měsíční vyměřovací základ 25 procent 
z průměrné mzdy. Měsíční záloha u so-
ciálního pojištění je 29,2 procenta z této 
částky.

Vývoj průměrné mzdy  
a minimálních záloh  
u sociálního pojištění

 2015 2016 2017 2018 2019

 Průměrná mzda 
 26 611 27 006 28 232 29 979 32 699

Minimální záloha (u hlavní činnosti)  
 1 943 1 972 2061 2189 2388

Minimální záloha (u vedlejší činnosti)  
 778 789 825 876 -
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POR ADNA

Je odpovědnost zaměstnance za škodu  
v pracovním procesu limitovaná nějakou částkou? 
fRANTIšEK b., Cheb

 

Odpovědnost zaměstnance za 
škodu v pracovním poměru zákon 
většinou limituje určitou částkou. 

Mohou však nastat i takové situace, 
kdy bude odpovědnost zaměstnance za 
škodu vůči zaměstnavateli neomezená. 
Problematiku odpovědnosti zaměstnance 
za škodu v pracovním poměru podrobně 
upravuje zákoník práce, podle něhož má 
zaměstnanec obecnou povinnost nahradit 
zaměstnavateli škodu, kterou mu způsobí 
zaviněným porušením povinností při plnění 
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti 
s ním. Zavinění má ovšem povinnost 
zaměstnanci prokázat zaměstnavatel, což 
může být v praxi mnohdy obtížné. Pokud 
zaměstnanec škodu nezpůsobí úmyslně, 
v opilosti nebo po zneužití návykových 
látek, může po něm zaměstnavatel 
požadovat náhradu škody maximálně do 
výše čtyřapůlnásobku jeho průměrného 
měsíčního výdělku. V opačném případě 
je odpovědnost zaměstnance za škodu 
neomezená. Zaměstnanec má v případě 
vzniku odpovědnosti zásadně povinnost 
nahradit zaměstnavateli skutečnou škodu 
v penězích – pokud ji dostatečně neodčiní 
uvedením v předešlý stav.

Zaměstnavatel dále může na zaměstnan-
ci, který vědomě neupozorní nadřízeného 
vedoucího zaměstnance na škodu hrozící 
zaměstnavateli nebo proti takovéto hrozící 
škodě sám nezakročí, ačkoliv by takovýmto 
zákrokem zabránil jejímu bezprostřední-
mu vzniku, požadovat, aby se na náhradě 
vzniklé škody podílel, a to v přiměřeném 
rozsahu. I v tomto případě musí jít o zavi-
něné jednání zaměstnance tak, aby došlo ke 
vzniku odpovědnosti za škodu, přičemž po-
vinnost prokázat zaměstnanci zavinění i zde 
leží na zaměstnavateli. Při určování výše 
náhrady škody se bude ve zmíněném pří-
padě přihlížet zejména k okolnostem, které 
zaměstnanci bránily ve splnění povinnosti 
hrozící škodu odvrátit, jakož i k celkovému 
významu škody pro zaměstnavatele. Výše 
náhrady škody však v daném případě nesmí 
přesáhnout částku rovnající se trojnásobku 

průměrného měsíčního výdělku zaměst-
nance.

Jedinou výjimkou, kdy se zavinění za-
městnance presumuje a zaměstnavatel jej 
nemusí složitě prokazovat, jsou případy od-
povědnosti za schodek na svěřených hodno-
tách, které je zaměstnanec povinen vyúčto-
vat, a za ztrátu svěřených věcí. Odpovědnost 
zaměstnance je v těchto případech neomeze-
ná, a zaměstnanec je tak povinen případnou 

škodu hradit v plné výši. Odpovědnost 
za škodu na svěřených hodnotách ovšem 
zaměstnanci vznikne pouze za předpokladu, 
že mezi ním a zaměstnavatelem dojde k uza-
vření písemné dohody o odpovědnosti za 
svěřené hodnoty (za které se považují např. 
hotovost, ceniny, zboží, materiál apod.). Tato 
dohoda nicméně může být uzavřena pouze 
s takovým zaměstnancem, který je zletilý 
a plně svéprávný. Zaměstnanec, který doho-
du o odpovědnosti za svěřené hodnoty se za-
městnavatelem uzavře, je v případě vzniku 
schodku na svěřených hodnotách povinen 
zaměstnavateli schodek nahradit. Pokud 

ovšem zaměstnanec patřičně prokáže, že 
schodek na svěřených věcech vznikl bez jeho 
zavinění, své povinnosti vůči zaměstnavateli 
se tím zprostí. 

Vedle odpovědnosti za schodek na 
svěřených hodnotách zaměstnanec za-
městnavateli odpovídá také za případnou 
ztrátu věcí, které mu byly zaměstnavatelem 
svěřeny, zpravidla za účelem řádného výko-
nu práce (např. pracovní počítač, mobilní 
telefon, služební automobil apod.). Škodu 
způsobenou ztrátou nástrojů, ochranných 
pracovních prostředků či jiných podobných 
věcí, které byly zaměstnanci zaměstnavate-
lem poskytnuty na základě jednoduchého 
písemného potvrzení, je zaměstnanec 
povinen zaměstnavateli nahradit v plné výši. 
Věci, jejichž cena přesahuje 50 tisíc korun, 
ovšem nemohou být zaměstnanci svěřeny 
na základě pouhého písemného potvrzení, 
nýbrž jen na základě dohody o odpovědnosti 
za ztrátu svěřených věcí uzavřené mezi za-
městnancem a zaměstnavatelem. Obdobně 
jako u dohody o odpovědnosti za svěřené 
hodnoty, musí být i dohoda o odpovědnosti 
za ztrátu svěřených věcí uzavřena v písemné 
formě, a to pouze se zletilým a svéprávným 
zaměstnancem tak, aby nemohlo v praxi 
dojít ke vzniku neomezené odpovědnosti 
u nezletilého zaměstnance, který není dosta-
tečně rozumově vyspělý.

Obecně platí, že pokud zaměstnanec 
způsobí zaměstnavateli škodu úmyslně, 
může po něm zaměstnavatel kromě náhrady 
skutečné škody požadovat i náhradu ušlého 
zisku. Způsobil-li škodu současně i zaměst-
navatel, je naopak zaměstnanec povinen 
nahradit jen poměrnou část škody, a to dle 
míry svého zavinění. Pokud je k náhradě 
škody zavázáno více zaměstnanců, je každý 
z nich povinen nahradit zaměstnavateli 
poměrnou část škody – opět dle míry svého 
zavinění. Co se výše požadované náhrady 
škody týče, tak tuto vždy určuje zaměstna-
vatel. 

JUDR. JIŘÍ MATzNER, PH.D., LLM. 
zakladatel advokátní kanceláře MATZNER et. al.
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K ALENDÁŘ DAňOVÉ TER MÍNy

22. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti

25. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí a září 2018
  souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018
  kontrolní hlášení za 3. čtvrtletí a za září 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny  

za září 2018
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  daňové přiznání za září 2018
  splatnost daně za srpen 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 
2018 (pokud vznikl nárok)

DAŇ Z HAZARDNÍCH HER
  daňové přiznání a splatnost daně za 3. čtvrtletí 2018

31. ŘÍJNA
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny 
podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna 
následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové 
registrace

DAŇ Z PŘÍJMŮ
  odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2018

9. LISTOPADU
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  splatnost daně za září 2018 (mimo spotřební daň z lihu)

20. LISTOPADU
DAŇ Z PŘÍJMŮ

  měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob 
ze závislé činnosti

26. LISTOPADU
DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

  daňové přiznání a splatnost daně za říjen 2018
  souhrnné hlášení za říjen 2018
  kontrolní hlášení za říjen 2018

ENERGETICKÉ DANĚ
  daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za 

říjen 2018
SPOTŘEBNÍ DAŇ

  daňové přiznání za říjen 2018
  splatnost daně za září 2018 (pouze spotřební daň z lihu)
  daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně 

například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 
2018 (pokud vznikl nárok)

23. ŘÍJNA
ELEKTRONIZACE VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH
V úterý 23. října od 10 hodin proběhne online semi-
nář, který se zaměří na aktuální legislativu k povinné 
elektronizaci veřejných zakázek. Webinář upozorní 
na problémy z praxe a nabídne podnikatelům možná 
řešení. Zájemci se dozvědí i to, jaké chyby mohou udělat 
a jaké jim případně hrozí postihy. Více informací na 
www.enovation.cz/seminare-a-skoleni/webinar-elektro-
nizace-ve-verejnych-zakazkach/.

25. ŘÍJNA
CHYBUJETE V BYZNYSU S CIZINOU? JAK TO ZMĚNIT
V pražském sídle agentury CzechTrade v Dittrichově uli-
ci se poslední říjnový čtvrtek uskuteční seminář, který 
účastníkům prozradí, zda exportují na ten pravý trh, 
případně poradí, jak si jej vybrat. Zástupci CzechTrade 
sdělí, jak vnitřně nastavit firmu na export či jaké jsou 
nezbytné kontrolní mechanismy a obchodní praktiky na 
vybraných trzích. Podrobnosti na www.businessinfo.cz/ 
/cs/online-nastroje/kalendar-akci/chyby-kterych-se-
-dopoustite-v-zahranicnim-obchode-279434.html.

30. ŘÍJNA 
STRAŠÍ DÁL GDPR PODNIKATELE?
Je GDPR, která platí už půl roku, pro firmy hrozbou i na 
podzim 2018? Kvalifikovaní lektoři odpovědí 30. října zá-
stupcům firem na otázky, s nimiž se v souvislosti s GDPR 
stále setkávají. Pomohou jim řešit aktuální problémy 
a vysvětlí praktické postupy při případné kontrole ÚOOÚ. 
Seminář se koná v Ostravě v hotelu Vista, a to poslední 
říjnové úterý od 9.30 do 15.30. Více na suchy@tc.cz. 

31. ŘÍJNA 
JAK NEPROHRÁT DAŇOVÝ SPOR
Daňová kontrola a daňové spory – jak se na ně připravit 
a (pokud možno) neprohrát je název akce, která proběh-
ne 31. října dopoledne v pražském sídle kanceláře Fučík 
a partneři. Přednášející vám poradí, jak se efektivně 
bránit sporným rozhodnutím berňáku, jak snížit výši 
úroku, který budete muset zaplatit v případě neúspěchu 
v dlouhotrvajícím sporu, a nabídne i řešení dalších pro-
blémů, a to od 9.00 do 12.00. Více na www.fucik.cz.

7. LISTOPADU
KYBERNETICKÁ REVOLUCE CZ
Ve středu 7. listopadu se v Hradci Králové koná další 
ze série regionálních konferencí Kybernetická revoluce 
CZ 2018. Jejím cílem je dát firmám tipy, jak se připra-
vit na boj s konkurenty, kteří naplno využívají ve svém 
podnikání prvky kybernetiky, robotiky, internetu věcí 
a mnohé z dalších digitálních novinek. Dozvědí se také, 
jak úspěšně digitálně transformovat svoji firmu.  
Další informace na http://czechinno.cz/kyberneticka-
-revoluce-v-cz.
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Pokud se podíváme na český trh, vidíme 
zde souboj největších hráčů, kteří 
neustále inovují. Inovace znamenají 

integraci nových služeb, které nabízejí 
zákazníkům větší komfort, a to v oblasti 
plateb, dopravy nebo v oblasti zákaznického 
servisu. Dobrým příkladem z poslední doby 
je třeba bezobslužná prodejna Alza.cz anebo 
čerstvé spuštění MALL boxů. Inovace by 
měly vést k lepšímu poznání zákazníka 
a následnému zlepšení služby pro něj. A to 
se v e-commerce děje. Kruh se tak uzavírá 
a v jeho středu je klient, který dostane lepší 
službu.

Příkladem můžou být také virtuální 
zrcadla a virtuální kabiny. Zatím je to pro 
e-shopy tzv. „nice to have“ řešení, ale víc a víc 
se mluví o výhodách „online vyzkoušení zbo-
ží“, a tak se to velmi brzy stane pro e-shopy 
„must have“, a to také díky zlepšujícím se 
technologiím zobrazení produktů.

Splývání online a offline nákupů
Podíváme-li se do zahraničí, určitě můžeme 
uvést jako příklad Amazon GO nebo Nike 
concept store.  V prvním případě je to ukázka 
skvělé inovace. Online prodejce si řekl, že 
vylepší offline způsob nakupování a zamyslel 
se nad tím, co zákazníky při nakupování 
v kamenných obchodech nejvíc štve – fronty 
u pokladen. A Amazon tyto fronty prostě 
zrušil. Do obchodu Amazon GO přijdete, 
dáte si zboží do košíku a odejdete, systém 
kamer a čidel pak zařídí, aby se vám platba za 
nákup odečetla z vašeho účtu. Nike concept 
store kombinuje online nákup s kamennou 
prodejnou a propojuje aplikace a účty Nike 
Plus members. 

Výše uvedené inovace ukazují trend, 
kterým se bude e-commerce ubírat. E-co-
mmerce bude víc a víc disruptovat klasický 
retail a bude přinášet nové inovace do celého 
odvětví. Opravdové propojení online a offline 
nákupů v kombinaci s využitím dat o klientech 
budou přinášet nové inovace. O omnicha-

nnel retailové strategii se mluví již několik 
let a nyní se objevují první firmy, které tuto 
strategii implementují. Pokud prodejce bude 
mít dostatek kvalitních dat o klientovi, bude 
mít zákaznický profil, pak bude schopen 
pro něj připravit personalizovanou nabídku 
zboží a služeb a nabídnout to klientovi online 
i offline. Respektive z offline se také stane on-
line, kamenné prodejny se stanou propojenou 
součástí prodejních kanálů.

Virtuální zrcadla 
Další metou, kterou musí e-commerce zdolat, 
je právě online zkoušení produktů. Celý 
proces vratek má dnes hodnotu 300 miliard 
USD ročně a možnost vyzkoušet si produkty 
online výrazně sníží tyto náklady. Vrácení 
zboží se týká především produktů, které si 
klient chce vyzkoušet přímo na sobě, tedy 
kosmetika, brýle, oblečení. Aktuálně existují 
již velmi dobré a hlavně levné nástroje ve 2D 
nebo nástroje, které kombinují rozšířenou 
realitu. Tedy fotku nebo snímání uživate-
le přes web kameru a upravený produkt 
z e-shopu. Typickým příkladem jsou třeba 
brýle nebo kosmetika a služba Virtooal.com. 
3D a virtuální realita jsou dnes dostupné 
z pohledu technologie, ale jedná se zatím 
o drahé řešení. S postupným zlevňováním 
technologií se objeví 3D zobrazení a virtuální 
realita i ve virtuálních zrcadlech a virtuál-
ních kabinkách. 

VÍT ENDLER,.podnikatel 
a spolumajitel startupu 
Virtooal.com
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Jakým směrem se ubírá e-commerce?
E-shopy inovují neustále, celé odvětví 
e-commerce je o inovacích a největší hráči 
a také „local winners“ se snaží neustále 
přicházet s něčím novým 
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